1st International Congress on Management of Educational Units
December 7-9, 2018, Thessaloniki, Greece

1st international congress on management of educational units. In search of excellence with equity
for tomorrow's education (1st ICOMEU 6-9 DECEMBER 2018) (E-BOOK ).
Organized by Alexander Technological Educational Institute (ATEI) of Thessaloniki, Greece,
Department of Business Administration, Program of Postgraduate Studies in Management and
Organization of Educational Units.
Editor: Evangelos Christou, co-Chair of Scientific Committee
p. 1.169; 29,7x21 cm.
Includes bibliographical references
ISBN: 978-960-287-162-1

2

1st International Congress on Management of Educational Units
December 7-9, 2018, Thessaloniki, Greece

Preface
Με επηηπρία νινθιεξψζεθαλ νη εξγαζίεο ηνπ 1 νπ Αηεζλνχο πλεδξίνπ πνπ δηεμήρζε απφ 7 έσο 9 Αεθεκβξίνπ
2018, ζην ΐειιίδεην πλεδξηαθφ Κέληξν, Θεζζαινλίθε, ζην πιαίζην ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο
πνπδψλ «Αηνίθεζε θαη Οξγάλσζε Βθπαηδεπηηθψλ Μνλάδσλ» ηνπ ΏΣΒΕΘ, κε ηίηιν: „1st International
Congress on Management of Educational Units’.
Παξνπζηάζηεθε ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξγαζηψλ νη νπνίεο πξνθξίζεθαλ γηα λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηα
Πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ (παξνπζηάζηεθαλ 170 εξγαζίεο απφ ηηο 183 πνπ πξνθξίζεθαλ κεηά απφ θξίζε ησλ
κειψλ ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο, ζε ζχλνιν 300 ππνβιεζέλησλ).
εκαληηθή ζπλεηζθνξά ζην πλέδξην απνηέιεζε ε πξνζθεθιεκέλε νκηιία ηνπ Καζεγεηή Mats Alvesson ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Lund, Sweden, κε ηνλ πξνθιεηηθφ ηίηιν: „Functional stupidity in higher education
institutions‟, ε νπνία έδεημε πσο ε «ιεηηνπξγηθή αλνεζία», ελψ απνηειεί αλαγθαίν ζπζηαηηθφ κηαο
γξαθεηνθξαηηθήο θαη δηεθπεξαησηηθήο ζεψξεζεο ηεο εθπαίδεπζεο („ιηπαληηθφ‟ ησλ γξαλαδηψλ ηεο ηελ
ραξαθηήξηζε ν ίδηνο), ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί κε ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα γηα λα
αληαπνθξηζνχκε ζην πξαγκαηηθφ λφεκα ηεο εθπαίδεπζεο. Δ νκηιία απηή, φπσο ήηαλ θπζηθφ, απνηέιεζε ην
έλαπζκα γηα έλαλ κεγάιν θχθιν ζπδεηήζεσλ, θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζπλεδξίνπ.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ sessions, ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ζπλνςίδνληαη σο αθνινχζσο:
Καη‟ αξράο ε ζεκαηνινγία απνδείρηεθε πνιχ ειθπζηηθή, κε ζεκαληηθφ ελδηαθέξνλ λα πξνζειθχνπλ νη
ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ζηειερψλ, ηα ζέκαηα ηεο εγεζίαο, ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ηεο πνηφηεηαο
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ επηθνηλσληψλ ζηελ εθπαίδεπζε.
Τπήξμαλ, γεληθά, εμαηξεηηθέο παξνπζηάζεηο νη νπνίεο ππξνδφηεζαλ επνηθνδνκεηηθέο ζπδεηήζεηο ηδηαίηεξα φζνλ
αθνξά ζε ζέκαηα εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ, εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη δεκνθξαηίαο, δηαζθάιηζεο
πνηφηεηαο, επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ, κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο, ησλ ζεσξηψλ ησλ θηλήηξσλ
θαη ηεο παξαθίλεζεο, ην mentoring θαη άιια. Βηδηθά ζε αλαθνξά κε ηε Αηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο
δηαπηζηψζεθε φηη απηή απαηηεί κία νπζηαζηηθή κεηαηφπηζε παξαδείγκαηνο (paradigm shift), θάηη πνπ
πξνυπνζέηεη ηελ αιιαγή θνπιηνχξαο θαη ηε δέζκεπζε φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ.
Θέκαηα φπσο ε αμηνιφγεζε θαη νη αμηνινγηθέο θξίζεηο ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο ζπλνδεχηεθαλ απφ
θξηηηθή αλάιπζε θαη αλάπηπμε γφληκσλ ζπδεηήζεσλ θαζψο είλαη άθξσο επίθαηξα θαη δεδνκέλνπ ηνπ ηξέρνληνο
(ακθηιεγφκελνπ θαηά νξηζκέλνπο) κεηαβαηηθνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ ηα δηέπεη ήηαλ ινγηθφ λα
ζπγθεληξψλνπλ ην ελδηαθέξνλ θαη λα πξνθαινχλ πξνβιεκαηηζκνχο. Ώθφκε παξνπζηάζηεθαλ θαη ακηγψο
εξγαζηαθά ζέκαηα φπσο πρ. ζέκαηα εξγαζηαθήο εμνπζέλσζεο (burn-out), ζπζρέηηζεο ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο κε
ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο κνληκφηεηαο (πρ. θνηλσληθέο επηπηψζεηο ηνπ ζεζκνχ ησλ αλαπιεξσηψλ) αιιά θαη
ζέκαηα αιιειεπίδξαζεο εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο, κε φ,ηη ζπλεπάγνληαη νη ηδηαηηεξφηεηεο θαη
ην πξφζζεην εξγαζηαθφ άγρνο πνπ ζπλνδεχεη απηφ ην πεδίν.
Σα ζέκαηα ζπκπεξίιεςεο ησλ πξνζθχγσλ, αιιά θαη ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ απνηέιεζαλ πεδία πξφθιεζεο γηα
ηελ εληαμηαθή πνιηηηθή θαη ηελ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε. Σνλίζηεθε ε έλλνηα ηεο πνιπ-πνιηηηζκηθφηεηαο θαη
ε ζπζρέηηζή ηεο κε πξνγξάκκαηα θαηλνηνκίαο. Ώμίδεη λα ζεκεησζεί ε αλαθνξά ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο φπσο ν
ΟΟΏ, ε UNESCO αιιά θαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο.
Δ ζπλνιηθή δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ήηαλ έλα ζεκείν πξνβιεκαηηζκνχ πνπ απνηππψζεθε ζε
πνιιέο εξγαζίεο ελψ ιηγφηεξν απαζρφιεζαλ ζέκαηα πιηθνηερληθήο ππνδνκήο, θαζφζνλ ε ρξεκαηνδφηεζε
εθιακβάλεηαη ελ πνιινίο δεδνκέλε θαη ακεηάβιεηε, ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ην δεκφζην ηνκέα. Ώθφκε, ε
θξνληίδα ζηελ εθπαίδεπζε, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πξνζρνιηθή αγσγή, ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, ε
εθπαίδεπζε ελειίθσλ αιιά θαη ε ηέρλε σο αηζζεηηθή εκπεηξία θαη πξνζέγγηζε ζηε κάζεζε, ήηαλ ζέκαηα πνπ
ζπγθέληξσζαλ επίζεο ηελ πξνζνρή ησλ ζπλέδξσλ. Ώλαδείρζεθε ε αμία ησλ ελαιιαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζηε
κάζεζε, κέζσ ηεο κνπζηθήο, ηεο ινγνηερλίαο, ηεο δσγξαθηθήο, ηεο κνπζεηαθήο παηδείαο θιπ.
Σα ζέκαηα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζπγθέληξσζαλ, φπσο ήηαλ θπζηθφ, κεγάιν ελδηαθέξνλ ηδηαίηεξα ζηελ απγή
ηεο 4εο ΐηνκεραληθήο Βπαλάζηαζεο θαη φ,ηη απηή ζπλεπάγεηαη γηα ηελ δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο, φπσο επίζεο
θαη νη παξνπζηάζεηο πνπ πεξηείραλ ζέκαηα ςπρνινγηθήο αλάιπζεο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ησλ
εκπιεθνκέλσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, θαζψο απηά αλαδεηθλχνληαη δηεζλψο ζε ζεκειηψδε ζπζηαηηθά
ηεο.
Πξαγκαηνπνηήζεθε επηηπρψο θαη κηα ζεηξά workshops κε ζέκαηα Robotics θαη 3-D Printing, φπσο επίζεο θαη
δηαηαξαρψλ απηηζηηθνχ θάζκαηνο, απφ έκπεηξνπο αθαδεκατθνχο δαζθάινπο, πξνο κεγάιε επραξίζηεζε ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζε απηά.
Γεληθά, παξνπζηάζηεθαλ ζέκαηα πξνβιεκαηηζκνχ γχξσ απφ ηνλ νξηζκφ θαη ηε λνεκαηνδφηεζε ηνπ „νξάκαηνο‟
ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ θαη νξγαληζκψλ, κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ζέινπλ λα πξνβάιινπλ θπξίσο ην
παηδαγσγηθφ θιίκα ελψ θαίλεηαη πσο πξνζπαζνχλ λα απνκαθξχλνπλ ηηο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο.
Θεσξείηαη ζεκαληηθφ φηη ζην πιαίζην ηνπ ζπλεδξίνπ εθθξάζηεθαλ απφςεηο ηφζν απφ ην ρψξν εθαξκνγήο, απφ
έκπεηξα ζηειέρε ηεο δηνηθεηηθήο ηεξαξρίαο ηεο εθπαίδεπζεο φζν θαη απφ ηνλ αθαδεκατθφ-ζεσξεηηθφ ρψξν,
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αιιά θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο έξεπλαο θαη ησλ θαηλνηφκσλ πξνζεγγίζεσλ, ελδπλακψλνληαο ηνπο δεζκνχο ηνπ
Σξηγψλνπ ηεο Γλψζεο, δειαδή Δθπαίδεπζεο-Έξεπλαο-Καηλνηνκίαο.
Μεηά απφ ηξεηο εκέξεο έληνλεο θαη παξαγσγηθήο εξγαζίαο νη ζχλεδξνη αλαλέσζαλ ην ξαληεβνχ ηνπο γηα ην
επφκελν έηνο, ππνζρφκελνη λα αλαδείμνπλ ην ζπλέδξην απηφ ζε έλαλ επηζηεκνληθφ ζεζκφ πνπ ζα ππνζηεξίδεη
νπζηαζηηθά ην πνιχπινθν, πνιπεπίπεδν θαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθφ πεδίν ηεο δηνίθεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
νξγαληζκψλ.
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ABSTRACT
This work presents the necessity of creating an innovative Laboratory Management Information System
for the inventory and deletion of materials and equipment of the laboratory facilities of the Laboratory Center.
Laboratory Centers are run by educational staff, vocational high school students and a vast array of equipment
distributed in the specialized training workshops owned by the Center. The need to investigate the creation of a
structured Information System adapted to the requirements of a Laboratory Center results from the lack of any
such system from the existing administrative structure of the Laboratory Centers of the country, resulting in the
handwritten or even partially electronic inventory and deletion of materials and equipment with
differencesamong Laboratory Centers modes.
Key words: Information system, Laboratory Center, material inventory, equipment
INTRODUCTION
In Greece, with the adoption of Law 1568/1985, working rules were defined according to the working
environments as well as the research of the parameters that operate in the educational system man-production
process-working environment. Such an educational system is also the Laboratory Centers and School
Laboratories of Secondary Technical Education. Laboratories, henceforth LC, are autonomous schools serving
vocational training as well as public Vocational Training Institutes. An LC has under its supervision laboratories
where there is a set of equipment consisting of machines of various types, devices of various types, tools and
materials-consumables and short-term. In the LC Laboratories, according to legislation, an inventory is made
every year. [Ministerial of Education, decisions: 96004, Government Gazette1318/vol. Ώ/2015, - 133384,
Government Gazette2629/vol. ΐ/2016, - 141494, Government Gazette2994/ vol. ΐ/2017]
The inventory / destruction of the equipment for many years was consisting of manuscripts in the
Census Books of the laboratory equipment. These procedures have been implemented so far in manuscripts or
even electronically in ways varying among Laboratory Centers. It is imperative to replace the existing inventory
process, including both the list of supplies and the destruction list, with a differentiated process aimed at
upgrading and improving the quality of the service provided. Jumping from the handwritten or electronic process
to creating an Information System that manages and supervises all processes like inventories, supplies and
destructions at the same time is in itself a management innovation and it completely approaches the Shubert‟s
view that: innovation is the result how the LC manages its resources and develops skills. The creation of the
Information System will result in:
1. The flexibility of the process, which allows for quick adaptation of the LC to any educational changes.

20

1st International Congress on Management of Educational Units
December 7-9, 2018, Thessaloniki, Greece

2. Improving the quality of services and processes.
3. Reduce the cost of checking equipment duplicates.
4. Adapt the process to modern quality control and assurance standards.
5. Greater responsiveness to the response to LC suppliers.
[Haner, 2002], [Omachonu&Einspruch, 2010]
This is where the research comes in, aspiring to detect aspects and causes of the existing problem and to
be able to give directions for the organization in the Laboratories and School Laboratories in general. This
research will be based on the already existing knowledge of the organization of workshops in secondary
education, taking into account the current educational reality and combining it with successful practices in the
organization of laboratories, thus attempting to upgrade and modernize the level of organization of Laboratory
Centers and Schools Laboratories in general and on the other hand to be a precursor for further deepening and
specialization at the next level of education. The research we will conduct on how to record equipment in
Laboratories and School Labs, generally meets all the features of an exploratory survey. In this research we will
build on the experience and the views of experts in the field of Technical and Vocational Education, such as
teachers who hold positions of responsibility in the Laboratories and School Laboratories, but also in general the
teachers who teach in the Technical - Vocational Education. These teachers are best suited to responding directly
to our research problem as they face it daily in their working lives. [Samaras, Ch., Karpetis, N., Kotsageorgiou,
S., Toskas, D., Papaignatiou, K., 2013]
In summary, we would like to say that the exploratory scientific research carried out in the Laboratories
and School Laboratories in general aims to collect objective evidence by making verifiable findings, adopting a
skeptical, exploratory attitude towards all prefixed claims while remaining open to them so that to be creative,
public and productive. In the case of the exploratory scientific research of the Laboratory Centers and School
Laboratories in general, the method of the questionnaire will be followed. In the special questionnaire, we will
use a series of questions, which are chosen in such a way that they cover our research topic by engaging in an
indirect form of communication with the subject (internet - correspondence). The LC Information System survey
has all the characteristics of a quantitative survey. Quantitative research involves measurements and is usually of
large scale, the questions relate to the group level assessment of specific characteristics of the population under
study and the search for relationships between them, as opposed to qualitative research based either on case
studies or on information which have arisen from individuals or situations, although it may also be of a large
extent.
CHARACTERISTICS OF THE RESEARCH METHODOLOGY OF THE LABORATORY
CENTERS AND SCHOOL LABORATORIES
Following all the above and summarizing the characteristics of our research, we can say that:

The objective is a descriptive investigation into how the equipment and materials are registered
in the Laboratories and School Laboratories of the Greek Territory. Due to the nature of the queries, as recorded
in the previous chapter, it appears that for the type of data required and the way these data are extracted, a
primary research will be carried out by collecting data from the researcher.

The practical application and exploitation of the results is an applied research action in order to
use its findings as a tool for developing an Information System for Laboratories and School Laboratories.

A survey questionnaire will be used for the collection of research data. The questionnaire uses
the 6-step Likert scale. Questionnaire sharing will be done via internet and post.

As to the type of data it collects, the research is quantitative because its queries quote the
assessment of the answers but also the search for possible relationships between them.

In the field where it is conducted, field research is considered. The scope of this research is
Laboratory Centers and Secondary Education Schools of the Greek Territory.

As regards the sampling frame of the research, the research concerns all Laboratories (LC) and
School Laboratories of the Departments of Secondary Education of the Greek Territory.

As far as the research population is concerned, the research concerns all teachers and staff of
Laboratory Centers and School Laboratories, SDE (Schools for older people), Secondary Education Directorates
and OAED (Technical Schools of the Ministry of Occupation) of the Greek Territory.

Regarding the geographic area that our research will be concerned with and will aim at its
implementation, the entire Greek territory belongs.

The sample to be used refers to a percentage of the population that concerns all the
VocationalHigh Schools (EPAL) and Laboratories Centers of the country. Unfortunately, the number of teachers
in these schools is not known. Due to this limitation, the sampling method to be used is multistage sampling.
This method belongs to the set of probability sampling methods, where the probability of selecting each unit of
the population in the sample is determined in advance by the researcher, each unit has the same probability of
selection and the selection of a member is independent of the choice of the other members. This method is
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particularly useful when there is no list of members of the population and access to members of the population
cannot be immediate. In the context of this survey, a sample of 10% of EPAL, rounded 141 schools will be
selected. From the selected EPAL, all members of the sample will be all teachers of the Teachers' Association. In
this way we can have a reliable sample for our research in the least costly way in time and money.
[Ntoumanakis, E., 2018]

CHARACTERISTICS OF THE QUESTIONNAIRE OF RESEARCH METHODOLOGY OF
LABORATORY CENTERS AND SCHOOL LABORATORIES

The questionnaire records all existing ways of recording the equipment of the school laboratories involved in the
research, in a credible and authoritative manner, in order to obtain clear information. It contains a series of
closed questions that are accompanied by a series of responses using a 5-level Likert scale to avoid neutral
responses. The language of the questionnaire is simple and clearly distinguishable, while its questions are
formulated shortly and do not have a complex structure. It does not contain ambiguous questions or double
refusal questions, nor does it attempt to guide the answers. The answers to the questionnaire are based on the
specific knowledge of the specific teachers that make up the population of research on these topics, while the
terms used are of equal importance to the whole research population. At the beginning of the questionnaire there
is an introductory text giving the identity of the research attempting to involve the educated respondents
personally and to guarantee anonymity.
R TOOL VISUAL STUDIO (RTVS)
Figure 1.
R Tool Visual Studio (RTVS)

Nowadays, in Microsoft Visual Studio 2017, a program developer uses either R, C #, C ++, F #,
JavaScript, Python, TypeScript or Visual Basic languages. The types and applications that can be developed are:





Web: ASP.NET, Azure, Data Sciences & analytical application.
Windows: NET.Desktop, Universal Windows Platform(UWP).
Mobile & Games: Apache Cordova, Gaming & Mobile to C++, Unity, Xemarin(.Net)
Other : Linux with C++, .Net Core…

Since Visual Studio 2015 (Update 3 or higher), there are new tools called R Tools for Visual Studio
(RTVS). RTVS tools are a free open-source Visual Studio extension, released under the MIT license and offer
Data Mining capabilities and hence Learning Analytics capabilities[Samaras,Ch., Panagiotakopoulos, C., S.
Verykios,V. 2018].
DEMOGRAPHIC CONCLUSIONS OF THE INVESTIGATION
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The survey responded to a total of 140 teachers from different regions of Greece. Of these, 41 were
women (29.29%) and 99 men (70.71%). Most of them were appointed permanent teachers 131 (93.57%) and
only 9 (6.43%) were substitutes.
Figure 2.
Response rates from men / women teachers and permanent / substitutes.

The areas of the schools from which we received questionnaires are distributed in several prefectures of
Greece (a total of 20) as follows:
Figure 3.
Distribution of answers per prefecture of Greece

A very important element of the answers concerns the average length of service of the respondents,
which is 19.5 years old. So the answers come from experienced teachers who know and directly experience our
research question. Of particular concern is the fact that, most of them are active teachers in the LC and EPAL
and many of them hold a position of responsibility as shown in the figures below.
Figure 4.
Distribution of school units in the number of responses received.
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Figure 5.
Teacher allocation based on their status in the number of responses.

RESEARCH CONCLUSIONS
Starting with the analysis of the findings, it should be noted that the case of recording LC equipment
either through software (word, excel) or through the Material Book is fully documented on the basis of the
answers given when recording the equipment in a file Excel to accrue the highest rate. It is also noteworthy that
excel, word, access, and ad-hoc modes of aggregation far outweigh the widely-used, way of recording in a Book
of Materials. This shows teachers' tendency to prefer an online solution to the problem of recording equipment
from the fixed and widespread manuscript mode. It is also a trigger for the creation of an Information System
that incorporates all the procedures foreseen by law, inventory / destruction of equipment.
Figure 6.
Quantification of existing ways of recording EC equipment.

Indeed, as can be seen from the answers to question 11, the overwhelming majority of teachers (96%)
want too much to be able to enter into the Information System and old inventory data that they have stored in an
Excel file. The same positive is also seen in the case of the online connection of the Laboratories Centers of the
country to each other. Thus, in question 12, 72% of teachers say they want too much of this interconnection,
20% want it enough and only 8% do not want it.
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Figure 7.

Figure 8.

In question 13, whether they wanted the Information System to be used also by their pupils, teachers are
somewhat cautious with 30% of them not wanting such usability as opposed to 58% who want it too much and
with a 12% to wish it enough. In view of the creation of an electronic library in the LC through the Information
System (question 14), the overwhelming majority of teachers‟ state that they want it too much (92%), 5% of
teachers want it enough and 3% of teachers don‟t want it at all.
Figure 9.

Figure 10.
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SUMMARY
The important role of training in modern education, especially in-school training, is highly appreciated
not only on a global level but also on a national one. Although training is closely related to the teacher, since it
enhances their work and the quality of their knowledge, its results are also reflected on the students satisfying
their needs both on cognitive and behavioral level. Consequently, training is a major factor contributing to the
upgrading of the education provided and of the educational system in general. In particular, in-school training
brings teachers much closer to the training procedures. This happens mainly because two of its basic advantages
are first that teachers do not have to move to a different place in order to be trained and second that the particular
needs of each school unit are covered since these needs cannot be compared to the needs of other school units
even if these school units are in the same prefecture. In the research part of this thesis the viewpoints of teachers
of Senior High Schools of the Prefecture of Kavala on in-school training are recorded.
Key words: Teacher, In-school training, Training needs.
INTRODUCTION
Globalization, the rapid development of sciences, the social and financial changes, the ongoing
technological development combined with the impact of other factors (such as the internet, the social media, TV)
contribute to the learning, education and socialization of students. Relevant researches have shown that
individual conditions of learning as well as family and social-financial factors prevail over the influence of
school to a degree higher than 50%(Chapman & Harris, 2004). Being part of this reality, teachers try to improve
and update the quality of their teaching and educational role, since nowadays the outline of the role of teachers
calls for scientific knowledge as well as psycho-pedagogical training which will both lift off their creative
potentials even though they may have to face a very tight framework of operation being under the constant
pressure of highly demanding bureaucracy which is exerted on the practice of their continuously multiplied
duties and instructions strictly determined by the decision-making centers. However, even in cases of central
educational policy, the role of teachers is still very decisive for fertile, creative education and the social
development of students as teachers must be constantly trained so as “to broaden, fill in and improve their
experiences, practical knowledge, skills and abilities through institutionalized and organized procedures in order
to be able to respond to the ongoing technological developments and the demands of a constantly changing
social and financial environment” (Μάλεζεο, 2004, p.78). The training of teachers is one of the most important
factors defining the effective operation of schools and at the same time the main lever of innovation and
modernization of every educational system (Καςάιεο&Ρακπίδεο, 2006) because through training teachers can
create professional networking and cooperation (Harris & Jones, 2010)where people share a vision and a
common goal, develop their potentials and enhance their knowledge related to how much more effective practice
they will apply to their working environment (Stoll, 2010). Through the creation of professional groups of
learning and the application of transformative strategies by the management of the school unit, a model of
information-conversation-feedback-testing (Hudson & Hudson, 2011) is created resulting in the testing and
application of innovations in the everyday educational practice.
NEED FOR TRAINING
Nowadays, when the changes in our educational system are constant, the teaching methods are
questioned and redefined, the multimedia used are renewed and evolve, the need for training is obvious.

27

1st International Congress on Management of Educational Units
December 7-9, 2018, Thessaloniki, Greece

Moreover, the constant training of teachers on issues concerning the behavior and attitude of students and other
people involved in the educational process in an unstable and tough social-financial environment helps them in
dealing with problems that arise daily and in general in the improvement and enrichment of the quality of
education. Along with the aforementioned, the training on issues concerning the organization and administration
of education helps the liberation and personal development of teachers on a scientific and pedagogical level, on
their professional evolution and at the same time contributing to the restructuring of society. The training of
teachers is a continuous process which is necessary to cover a constantly evolving educational system and the
needs of the teachers themselves. (Galloway, 1993). Training as a long-term and ongoing procedure should
accompany teachers throughout their career and until their retirement (Παπαδάθεο&Φξαγθνχιεο,2004). It is
undeniable that wherever there is a culture for learning among teachers, there is also successful learning for
students (Tiedao,2002), because teachers besides conveying knowledge to their students ,should also create in
them the desire for learning and provide them with motives for learning (Barber & Mourshed, 2007).
DEFINITION AND CONTENT OF IN-SCHOOL TRAINIΝG
In-school training is the training that takes place in the school unit on an individual or collective level
(Διηάδεο, 2015). Inside this framework the teachers try to solve some problems concerning school or students or
deal with the development or adjustment of teaching materials or review curricula and process administration
issues or issues of communication with students and parents. In general in-school training is a decentralized and
flexible form of training which is expected to improve the educational work being provided in the school unit,
and to enhance the professional role of teachers (Ξσρέιιεο&Παπαλανχκ, 2000) and to emancipate their position
(Γνχθνο et al., 2010). The main advantage of in-school training is that through it, the labeling and analysis of the
training needs and interests of teachers are clearly defined in every school unit individually. In this way the
essential matching of needs and training is more easily achieved which in turn facilitates the adoption and
application of modern and innovative approaches in class. Moreover, the communication between teachers, the
collective planning of innovative teaching approaches and the individual or collective in-school laboratory
studies are enhanced (Διηάδεο, 2015). The constant, powerful and quality in-school training combined with the
formation of working groups of teachers and parents along with the research programs that are being
materialized inside the school unit are very important and basic factors in the framework of self-evaluation,
evaluation of the school unit and the executives of education. One of the basic prerequisites of the educational
process has always been the close and effective cooperation of parents with the school unit. This cooperation is
enhanced through the training procedures such as training seminars, the sharing of personal narrations, sample
teaching and presentations in conferences with the active participation of parents and guardians‟ associations.
The cooperation of teachers and parents is essential for the implementation of the educational goals. In this
bipolar two teams of educators take part: On the one side parents as physical educators and on the other side
teachers as professionals. The in-school training is quite often the catalyst for this cooperation to be enhanced,
improved and evolved in favor of the final recipient, the student. After all, the professional development of
people and especially teachers is a lifelong procedure. Especially, the professional development includes an
expanded version of professional learning as far as the breadth of sources of learning and its continuity in time
are concerned (Διηάδεο, 2015). Summarizing, in-school training can contribute to: a) Connect school with the
real world, b) Activate teachers, c) Make the character of training more experiential through the experiences of
teachers, d) Promote the dialogue with the local authorities out of the school unit in order to deal with problems
in the educational process as well as on a regional level. In order for in-school training to be effective, it must
combine the changes of the educational system, the individual efforts of teachers for self-education, the profile
of each school unit and its students and in general the significance of education for every single member of the
school community (Παπαλανχκ, 2011).
PROBLEMS IN IMPLEMENTING IN-SCHOOL TRAINING
During in-school training there might appear obstacles that are divided into two main categories: a)
external, that are caused by the complex work of teachers who are unable to attend in-school training due to lack
of time and b) internal which are more important and are due to inherent perceptions and practices which are
hard to change and to the admission of knowledge acquired so far as authority. In the internal obstacles,
characteristics of the personalities of the teachers being trained are included which can become apparent during
training such as the fear of failure, lack of self-confidence, insecurity, and anxiety of criticism. (Bagakis, 2010).
Obstacles during the implementation of in-school training also appear when there is lack of co-operative
atmosphere and lack of cohesion among teachers especially when teachers choose to function only in the typical
framework of the school curriculum (Παπαλανχκ, 2001). Moreover, when the goals of in-school training are not
clearly defined, some problems may arise due to the fact that the teachers being trained might have had a
different viewpoint on the issues covered in training and in the selected way that this is done and fret and as a
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result express a negative attitude throughout the duration of the in-school training (Καηζαξνχ&Αεδνχιε, 2008).
The decision of when the in-school training will be materialized is another problem that might arise. The work
load of both headmasters/headmistresses and teachers of the school unit make the decision of when the in-school
training will be materialized very hard in order to suit everyone‟s needs. If we take into consideration the
important role of supervisors of educational work and the availability of lecturers, we can understand how
difficult it is to find the right time for the in-school training to be materialized. Besides all the above mentioned
difficulties, in the cases where financial funding of in-school training is involved, it is hard to find the funds that
will cover it due to the specific structure of the funding system of school units in Greece.
AIM OF THE RESEARCH
The aim of this research is to record the viewpoints of teachers of secondary education on the
importance of in-school training and to examine the factors that influence it. In more detail: the aim is to spot
and analyze the factors that influence in-school training, such as the needs of teachers, the persons/institutions
that could materialize in-school training as well as the basic reasons why these training programs are considered
important or not by the teachers being asked.
RESEARCH METHODOLOGY
In this particular research, three research questions-hypotheses where set which resulted from the
review of the bibliography and summon the basic elements of the conclusions on in-school training.The basic
objective of these hypotheses is to what extent teachers consider in-school training an important part of the
educational process. The research questions are: H1: The undergraduate studies of teachers influence their
opinion on the significance of in-school trainings, their desire to participate in them and the reasons why they are
considered essential on the level of the school unit. H2: Whether the content of in-school training covers the
personal needs of teachers depends on the extent to which they believe that each school unit has its own training
needs. H3: The desire to participate in various in-school trainings depends on the person that the teachers desire
to be the in-school trainer. Through the above research hypotheses, there was great effort to demonstrate the
need or absence of need for in-school training, the ways that this is going to be materialized and what the
motives of its attendance are so that it is well-organized and covers the changes that form the educational goals
and the methods of teaching in the benefit of students.
The questionnaire was created following the directions of Cohen, Manion and Morrison as they are
included in their book “Research Methods in Education”, translated by Kyranakis S. et. al. (Cohen et al., 2008).
The questionnaire comprises of 18 questions, all of closed type. The first five questions concerned the
demographic data of teachers, that is sex, age, field of science, postgraduate studies, and how long they have
been working as teachers. The rest of the questions concerned in-school training. The filling-in of the pilot
questionnaire was completed by ten teachers of 3 coterminous schools on the 22/10/2017 with personal contact
and physical presence during the filling in. The test-retest reliability was conducted one week later (29/10/2017)
on the same persons with a variation of the same questionnaire as far as the order of appearance of questions is
concerned. This research was conducted from 1st November 2017 to 31st January 2018. 160 questionnaires were
filled in. The quantitative data that were gathered were analyzed with the statistics packet for social sciences
SPSS 25.
The first hypothesis of this research concerns the degrees of teachers and whether these influence the
opinion teachers have on in-school training, their participation in them and the reasons that render them
essential. For the categorical variable degrees, and in order to ensure the reliability of checks (due to the small
number of persons being asked in the sample in each category separately) there was a fusion of the categories
“Second University Degree”, “Postgraduate Degree”, “PhD”. Thus there resulted a double-sided variable with
“YES” and “NO” categories, where the “YES” means acquiring a second or postgraduate degree of any level
and the “NO” absence of this degree. In relation to the significance of in-school training and acquisition or not of
a second or postgraduate degree, the X2 independence check of Pearson was used. The view of whether the
necessity of in-school training is independent of whether teachers have a second or postgraduate degree was
examined. Therefore, at the 5% level of significance, the hypothesis H0 was examined: The variables “viewpoint
on the significance” and “Degrees” are independent. Hα: The variables “viewpoint on the significance” and
“Degrees” are dependent on each other. The analysis demonstrated that the check is important at the 5% level of
significance, even marginally, (X2(3) =6.640 with p-rate=0.042<0.05) which means that we can reject the zero
hypothesis. Thus, there seems to be a connection between the undergraduate studies of teachers and their opinion
on the usefulness of in-school training .From the relevance chart (Chart 1), it is confirmed that most of the
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teachers who claimed that in-school training is considerably or very important do not possess any additional
degrees other than their university degree.
Chart 1
Relevance for the variables “Viewpoint on the significance” and “Degrees”
Other degrees
Total
Yes
No
How important do you think in- A little
3
1
4
school training is for teachers of Fairly
14
21
35
Senior High School in the present Considerably
11
37
48
educational system?
Very much
28
45
73
Total
56
104
160

The second part of the first research hypothesis relates to whether the undergraduate studies of teachers
influence their desire for participation in in-school training programs. For this reason a checking of hypotheses
was conducted (t-test) for independent samples (Independent Samples t-test). The quantitative variable
“Participation” is the dependent variable and “Degrees” the independent. In reality, it was checked whether there
are differences in the average desire for participation in in-school trainings among the teachers who possess a
second or postgraduate degree and those who do not. The hypothesis was therefore checked at the 5% level of
significance and is the following: H0: κ1=κ2, as for the alternative Hα: κ1≠κ2 where κ1 is the average desire for
participation of teachers who possess a second or postgraduate degree and κ2 the average desire for participation
of teachers with only a bachelor degree. The analysis demonstrated initially that the fluctuations of the two
groups cannot be considered equal at the 5% level of significance (Levene‟s Test, F=5.554 with p-rate=0.020 <
0.05). The statistic check (t-test) under the hypothesis of unequal fluctuations, demonstrated that there are
differences in the average desire of teachers for participation in training programs among those who possess or
do not possess a second or postgraduate degree (t(90.791)=2.182 with p-rate = 0.032<0.05) From the 95% Space
of Trust (S.T) for the average difference which is (0.131-1.489) and is positive, we conclude that the average rate
of desire for participation of teachers who have a second or postgraduate degree is higher than the equivalent rate
of desire for participation of teachers who do not possess any extra degrees. The sample average rates and the
typical deviations per teacher group are presented in the following Chart 2.
Chart 2
Sample average prices and typical deviations for the rate of desire for participation per group of degrees.
Extra degrees N Average price Typical deviation
Yes
56
10.964
2.419
Participation
No
104
10.153
1.863
In the third and final part of this particular research hypothesis, it was checked whether the acquisition
of some postgraduate degree influences the reasons why teachers consider in-school training essential. For this
reason the t-test for independent samples was used again. Two checks were conducted. The first one had the
factor “Practical Reasons” as dependent variable and the second had “Special Reasons” as dependent variable.
Related to practical reasons, the hypothesis that was checked, at the 5% level of significance, is the following:
H0: κ1=κ2, as for the alternative Hα: κ1≠κ2, where κ1 is the average rate that teachers with no extra degree
consider training essential for practical reasons. The analysis demonstrated initially that the fluctuations of the
two groups could be considered equal at the 5% level of significance (Levene‟s Test, F=0.505 with p-rate=0.478
> 0.05). The statistic check (t-test) under the hypothesis of equal fluctuations demonstrated that there are
differences in the average rate that those who possess and those who do not possess an extra degree consider inschool training essential for practical reasons (t(158)=-2.531 with p-rate=0.012 < 0.05). From the 95% Space of
Trust (S.T) for the average difference which is (-0.667, -0.082) and is negative, it is concluded that teachers who
have an extra degree consider in-school trainingless essential for practical reasons than those who do not have an
extra degree. The sample average prices and the typical deviations per group of teachers are presented in Chart 3.
Chart 3
Sample average prices and typical deviations of the extent to which teachers consider practical reasons
important, per group of degrees.
Other degrees N Average price Typical deviation
Yes
56
3.383
0.895
Practical reasons
No
104
3.757
0.890
Related to “special” reasons, the hypothesis that was checked at the 5% level of significance is the
following H0: κ1=κ2, as for the alternative Hα: κ1≠κ2, where κ1 is the average extent to which teachers with no
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extra degree consider training essential for “special” reasons. The analysis demonstrated initially that the
fluctuations of the two groups can be considered equal at the 5% level of significance (Levene‟s Test, F=1.252
with p-rate= 0.256 > 0.05). The statistic check (t-test) under the hypothesis of equal fluctuations demonstrated
that there seem to be no differences in the average extent to which teachers who possess an extra degree and
those who do not possess one consider in-school training essential (t(158)=0.543 with p-rate=0.588 > 0.05).
From the 95% Space of Trust (S.T) which is (-0.174, 0.305) and includes zero, it is confirmed that there are no
differences between teachers who possess an extra degree and those who do not possess one as far as the
necessity of in-school training for “special” reasons is concerned. The sample average prices and the typical
deviations per group of teachers are presented in the following Chart 4.
Chart 4
Sample average prices and typical deviations for the extent to which teachers consider “special” reasons
significant, per degree group.
Other degrees N Average price Typical deviations
Yes
56
3.976
0.793
Special reasons
No
104
3.910
0.698
From the above analyses, it is demonstrated that the first research hypothesis, is verified in all its parts.
The teachers, who do not possess an extra degree, consider in-school training considerably or very important, but
they seem to be less willing to participate in such training programs. Finally, as far as the reasons why teachers
consider in-school training necessary are concerned, there seem to be differences, mainly related to practical
reasons. Teachers with no extra degree consider the practical reasons more important as far as the necessity for
in-school training is concerned.
The second hypothesis of this research relates to whether the in-school training that a teacher has
attended has come up to their expectations and covered their needs. In this case, it was investigated whether the
extent to which the training program covers the teachers‟ needs depends on the extent to which teachers believe
that each school unit has its own different needs and particularities. The X2 check of independence by Pearson
was used and for the variable “Personal Needs”, there were some unifications of categories, because the
expected frequencies in the junctions of some categories where under 5, which caused some problems in the
reliability of the test of independence. Therefore, the categories “Not at All” and “A little” were unified into one
category under the title “Not at All - A little”, whereas the categories “Considerably” and “Very Much” were
unified into the category “Considerably – Very Much”. Therefore, the hypothesis H0 was examined at the 5%
level of significance: the variables “Personal Needs” and “Training Needs of the School Unit” are independent
as well as its alternative Hα: The Variables “Personal Needs” and “Training Needs of the School Unit” are
dependent on each other. The analysis demonstrated that the checking is significant at the 5% level of
significance, even marginally, (X2(6) = 12.947 with p-rate= 0.044 < 0.05) which means that we can reject the
zero hypothesis, even marginally. Thus, there seems to be interdependence between the extent to which teachers
believe that the content of training covers their needs and the extent to which they believe that it covers the needs
of the school unit where they teach. From the relevance chart (Chart 5), it is confirmed that teachers who believe
that the training program covers their personal needs to some extent also believe that it covers the needs of the
school unit where they teach, to the same extent.
Chart 5
Relevance Chart for the variables “Personal Needs” and “Training Needs of the School Unit”.
Needs of the School Unit
Total
A little Fairly Considerably Very much
Not at all- A little
8
19
11
6
44
Personal needs Fairly
12
27
30
3
72
Considerably – Very much
2
18
15
9
44
Total
22
64
56
18
160
Therefore, the second research hypothesis seems to be confirmed. This means that there is some
connection between the extent to which teachers believe that the training program covers their needs and the
extent to which they believe that the needs of the school unit are covered. Therefore, we can assume that the
needs of every teacher do not seem to be far away from the needs of the school unit where they teach as far as
training is concerned.
The third hypothesis of this research is related to the desire of teachers to participate in training
procedures and the connection that this training could have with their desire for which person they would like to
be their trainer. Therefore, it was investigated whether the extent of desire for participation is related to the
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person/institution that will materialize the training. For this purpose, the quantitative variable “Participation”
(which expresses the rate of participation with minimum rate 3 and maximum rate 15) was grouped into
categories and thus became categorically arranged. The categories-groups that were formed are three: “3-7”, “812” and “>12”. For the variable “Desired Person/Institution of Materialization” the initial categories “Directors
of Secondary Education” and “Headmasters/Headmistresses of Schools” were unified into one category under
the title “Directors of Secondary Education-Schools”. The hypothesis H0was therefore examined, at the 5% level
of significance: the variables “Participation” and “Desired Person/Institution of Materialization” are
independent, as well as its alternative Hα: The variables “Participation” and “Desired Person/Institution of
Materialization” are dependent on each other. The analysis demonstrated that the X2 check is important, at the
5% level of significance, even marginally, (X2(10) = 17.772 with p-rate=0.042 < 0.05) which means that we can
reject the zero hypothesis, even marginally. Hence, it seems that there is dependence between the extent to which
teachers desire to participate in in-school training procedures and the person/institution that they desire to
materialize these particular training programs. From the relevance chart (Chart 6), it is confirmed that the
teachers who desire at an average rate to participate in training programs, state that they would like Experienced
Teachers to materialize the seminars, whereas most of those who stated that they would like to participate at a
higher rate, would like the training to be materialized by members of Scientific Institutions.
Chart 6
Relevance chart for the variables “Participation” and “Desired Person/Institution of Materialization”.
Desired Person/Institution of Materialization
Teaching
Headmasters/
Members of
and
Members of
Total
School
Headmistresses of Experienced
ExResearch
Scientific
counselor
Secondary
Teachers
Pedagogic
Staff
Institutions
Education Schools
Institute
(TRS)
3-7
4
3
5
5
5
2
24
Rate of
8-12
53
45
10
108
19
62
297
Participation
>12
11
10
7
10
6
24
68
Total
68
58
22
133
30
88
389
From the aforementioned, it is concluded that the third research hypothesis is valid. This means that
there is some connection between the extent to which teachers want to participate in in-school training programs
and the person/institution that will materialize the training. The teachers, who demonstrated great willingness for
participation, seem to prefer members of Scientific Institutions to materialize these programs.
CONCLUSIONS
The aim of this particular research was to record and study the conditions under which in-school
training is provided to teachers of Secondary Education. There has been an evaluation of In-school Training
Programs in the school units of the Prefecture of Kavala, whether they achieved their goals covering the specific
needs that this particular Prefecture has and to what extent. From the review of the bibliography and the
thorough study of reports on systems and in-school trainings, not only for the Prefecture of Secondary Education
of Kavala, but throughout Greece as well as in other countries of the European Union, it is concluded that the inschool training programs did not have the expected results when materialized, even though there was a positive
response on the part of the teachers that attended them (Ανχθαο et. al, 2007). The conclusions of this research
can be considered to be moving towards two main directions: The first one is related to the viewpoints of
teachers in the Prefecture of Kavala on the significance of in-school training. The basic research hypotheses were
related to the factors that influence these viewpoints. The research demonstrated that teachers have a positive to
very positive viewpoint on the training procedures on an in-school level. However, there are some basic factors
which influence teachers‟ estimation of in-school trainings. Moreover, most of the teachers who stated that they
consider in-school training considerably or very important do not possess a post-graduate degree. From the
aforementioned, it becomes apparent that the significance that each teachers places on in-school training, may
result partially from the need for extra knowledge, which the teachers were unable to cover, even though they
might have wanted to, via one or more post-graduate degrees. This may have happened due to financial
difficulties or family-related or other obligations. In-school training can therefore cover this need of teachers, of
course, at a lower level or on a theoretical basis. The second direction of conclusionsis related to the viewpoints
of teachers on the content of training as well as the persons/institutions that will undertake to materialize this
training. The teachers of Secondary Education of the Prefecture of Kavala believe that the most appropriate
persons/institutions for the materialization of such training programs are either experienced or specialized on this
field teachers or members of Scientific Institutions. Moreover, they stated that they are more willing to
participate in in-school training programs when these are materialized by particular persons/institutions rather
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than others, e.g. members of teaching and research staff (TRS) or Directors of Secondary Education. This
happens because it is reasonable to assume that teachers believe that their colleagues understand their needs
better since they themselves are also teachers and may have encountered similar problems in the schools where
they teach. Therefore, they prefer the content of in-school training to cover the needs of the school where they
teach and consequently its students at the same or higher rate that they want in-school training to cover their
own/personal needs.
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ABSTRACT
A great number of studies focusing on education and conducted in many parts of the world, have
verified the assumption that teachers who are satisfied with their job, consist the most significant factor for a
successful school.
Serving in the current period of financial crisis, Greek school teachers are not influenced by external
factors such as salaries and promotions whereas their job satisfaction appears to be significantly influenced by
their school principals.
Based on the above, the aim of the present study was to investigate among the Greek Teachers, within
the context of secondary education, in Thessaloniki, the level of their job satisfaction concerning school
principals‟ contribution on their responsibilities, managerial abilities, the influence and impact of their choices
and decisions on teachers‟ performance. The school under investigation were all situated in the city as well as in
the province of Thessaloniki, in Northern Greece. Variables such as “school premises”, “provision of logistics
and teaching materials”, “school planning”, “administration issues”, “job relationships”, “personal
development”, “praise and criticism”, as well as “principals‟ behaviour” have been taken into account as they are
considered inseparable parts of teachers‟ job satisfaction.
A quantitative method wasfollowed in which one hundred and thirty-nine (139) teachers participated.
The SPSS statistical package was used to extract significant information in order to verify or not the initial
hypothesis of the study. Frequencies, descriptives, differences (T-Tests, Anovas) and associations (Pearson‟s
correlation coefficient) were examined among other variables.
The findings revealed that most demographic factors among gender, age, marital status, years of
working experience, educational level as well as teachers‟ duties, played no significant role in terms of the level
of teachers‟ job satisfaction. Yet, the results revealed that their age and marital status made significant difference
in terms of their level of job satisfaction concerning principals‟ impact on administrative issues and personal
development. Moreover, positive associations were found among all school principals‟ aspects regarding their
responsibilities and accountabilities. But as far as their behaviour was concerned, the majority of the teachers
indicated that “Partiality” and “Favourable Behaviour” were the most common non-effective personal traits of
many school principals. However, the majority of the participants felt satisfied being at school while a great
number stated that “Fairness” was the best qualification a school principal should have.
Key words: Teachers‘ job satisfaction, School principal‘s responsibilities & accountabilities, School
principal‘s behaviour.
INTRODUCTION
How can Greek teachers be satisfied?
Job occupies a great part of people‟ daily time fulfilling their needs of security, satisfaction and
emotional well-being (Saari & Judge, 2004; Dugguh & Dennis, 2014).Following the advance of sociology and
psychology, job satisfaction has been studied for decades, describing employees‟ positive feelings, like content
and happiness, as well as the accomplishment of their needs and desires in their working place (Locke as cited in
Maliven & Savolainen, 2016).
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Theories on Job Satisfaction
A lot of theories have been formed explaining the causes of job satisfaction. Some of them are:
 The bipolar theory “X” & “Y” (McGregor, 1957). According to the “Theory X”, most employees prefer to be
led by a manager who fulfills their need for safety, belonging, acceptance, self-confidence, independence,
recognition, self-development, and creativity. “Theory Y” assumes that people were not born passive and
suggests that management must trigger the employees‟ activity by arranging all working conditions and methods
so that employees would achieve their own goals and direct their efforts towards organizational objectives.
 The Hygiene-Motivation Theory, also known as Two factor Theory (Hezberg, 1959). On the one hand,
aspects of working conditions and policies, payment, supervision, job status, security, and interpersonal
relationships framed the hygiene factor. On the other hand, motivation is the employees‟ inner boost on
accomplishing personal goals in relation to their talents, recognition for their job achievement, importance of
their job, opportunities for taking responsibilities and professional development in order to improve the level of
job satisfaction.
 The equity Theory (Adam, 1963) which focused on employees‟ experience about “fairness” in their working
places.
 The Effort-Reward Imbalance Model (Siegrist, 1996) which emphasized that job stress and in turn, job
dissatisfaction are formed when there is imbalance between employees‟ effort and reward.
 The Self-Determination Theory (Ryan & Deci, 2000) claimed that when working conditions cherish the
employees‟ psychological needs such as human relations, autonomy, and competence, then, their personal
growth and well-being are promoted, leading to job satisfaction and commitment.
Teachers‟ job satisfaction
Focusing on teachers‟ job satisfaction, it is very important for the school community to have satisfied
teachers as their vital role is their students‟ achievements such as emotional development, social and professional
progress.Consequently, teachers shape the future citizens‟ behaviour and attitude in a developed
society.According to Ololude (2006), effectiveness and wellness of the school society depend on the teachers‟
satisfaction.
Teachers‟ job satisfaction is influenced by external and internal factors. On the one hand, the external
factorsinclude salaries, promotions, political pressure and national perception of public education. On the other
hand, teachers‟ and students‟ achievements, students‟ attitudes, school culture and climate, school leadership and
management and teachers‟ participation on decision making are backlistedas internal factors (Ololude, 2006;
Tek, 2014).
During the last few years, people in Greece are experiencing a severe financial crisis. The Greek
government proceeded to make severe cuts of school funding and teachers‟ salaries up to almost 30%, followed
by merging of schools, increasing students‟ number in the classrooms, increasing working hours, freezing
promotions (ETUCE, 2014). Consequently, every external factor that could have an impact on teachers‟ job
satisfaction, is limited. Now, more than ever, the role of a school principal is very important.
Numerous studies focusing on school principals‟ role found that they can:
 Provide appropriate working conditions and necessary teaching materials (Nyange, 2013; Grammatikou,
2016)
 Influence schoolmembers relationships by displaying communication, fairness and appraisal skills (Ӓrlestig,
2008; Nyange, 2013; Hajar, 2016)
 Enhance teachers‟ personal and professional development (Bredeson, 2000; Papanaoum, 2003; Melekidou,
Mpampi, Tampakis & Tsakalos, 2010; TALIS, 2014)
 Coordinate and organize school administration and procedures (Ryan & Deci, 2000; Dugguh & Dennis,
2014)
 Form teachers‟ behavior and attitude (Hume, 2008; Mehdinezhad & Sardarzahi, 2016)
 Shape the school climate and culture (Fullan, 2007; Habegger, 2008; Louis & Wahlstrom, 2011; Yaffe, 2014;
Tsapataris, 2013; Maliven & Savolainen, 2016)
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Therefore, in the middle of a financial crisis, the role of school principals is the only element which can
actually improve the level of Greek teachers‟ job satisfaction and effectiveness. It is vital to mention, that during
the last five years, the Greek government altered the school principals‟ assignment system twice.
AIMS AND OBJECTIVES
Considering all the aforementioned, the aim of the present study was to investigate the level of job
satisfaction among Greek, public, general, secondary teachers in Thessaloniki, in connection to their school
principals‟ contribution, influence, and impact on the followingaspects, such as “school premises”, “provision of
logistics and teaching materials”, “job relationships”, “personal development”, “praise and criticism”, “school
planning”, “administrative issues” as well as principals‟ behaviour and examine their impact on the current
Greek educational system, based on theories and studies conducted in Greece and many different parts of the
world.
METHODOLOGY
The aim of the present study was made unambiguously clear to the participants. Its design was based on
quality, integrity and robustness, respecting all participants‟ rights (British Educational Research Association,
2011), pointing out that their contribution played a significant role in the progress of this study in order to have
an insight about the role of school principals concerning the level of teachers‟ job satisfaction during the present
financial crisis.Regarding the accepted fact that the role of a school principal is not limited in administrational
issues only, but it also includes empirical knowledge as well, the present study was actually a combination of
empirical – as teachers‟ empirical experience came through their senses - and phenomenological approach,
exploring how Greek teachers see themselves in the current Greek educational context.
Reviewing on relative research tools, a questionnaire was diligently designed to address predictions
about relationships between the research variables to discover that relationships and to determine the influence
between the variables.The designed questionnaire was separated in four parts using the likert-type scale and YES
or NO answers.However, aiming to gain more insight about the subjects‟ views, in the last part of the
questionnaire some qualitative questions were included in order to depict the participants‟ perspectives of both
effective and non-effective traits of their school principals‟ personality. The questionnaire was translated into the
Greek language so that all participants would be able to read and comprehend the concept of the questions.
An information sheet and a consent form were given to the participants concerning with sensitivity
participants‟ rights and ensuring the confidentiality of the collected data. Initially, a pilot study was conducted in
order to examine the comprehension, the structure and the adjustment of the questionnaire while the SPSS
statistical program was used, in order to investigate frequencies, colorations, relations, differences, among
different variables or among demographic characteristics and one variable. Therefore, Frequencies, Cronbach‟s
Alpha (A) reliability test, Independent T-tests Samples, One-way Anova tests and Colorations were conducted.
The type sampling chosen falls into the category of systematic sampling which is constructed by selecting every
element and giving an equal chance to each participant.
The present study was conducted in the city as well as the province of Thessaloniki, Northern Greece,
between February and March 2017.In general, 139 secondary, public school teachers participated while out of
the total number, 76 teachers fulfilled duties in general urban schools while 63 in rural ones. Furthermore, 66
male and 73 female teachers who participated ranged from 30 to over 50 years old. As regards their marital
status, 23 out of the total were unmarried, married15,88 were married with children, and thirteen13 were single
parents. All participants were classified into three groups according to the length of their service. Based on this
grouping, no one checked on the first group 1-2 years of service, while 15 had 2-10 years of working experience,
81 had 10-20 years and 43 had more than 20 years of working experience. Given that academic degree is
compulsory for all educators in the Greek public, general secondary education, all participants held a bachelor‟s
degree whereas 70 of them had higher academic qualifications.Teachers who worked in more than two school
units were excluded from the present study because their opinion would be limited and not objective as they had
few hours in each school.
HYPOTHESES AND RESULTS
Hypothesis 1: Male and female teachers differ, in terms of their level of job satisfaction with their
school principals‟ contribution, influence and impact on:
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a.
b.
c.
d.

School premises conditions
Provision of logistics and teaching materials
Job relationships
Work recognition and rewards

a. As regards the first point about the condition of school premises, the participants were asked to assess the
principals‟ initiatives and contribution on buildings maintenance (damages restoration, safety, tidiness,
decoration). The teachers‟ answers revealed that theirgendermade no significant difference in connection to
their opinion about principals‟ contribution, thus hypothesis 1.a. was not verified.
b. Concerning the provision of logistics and teaching materials, participants were called to evaluate efficiency
of supplies, electronic devices and speed of Internet connection.Once again, in this case there was no
significant difference in evaluation among male and female teachers, thus hypothesis 1.b. was not
confirmed.Although in the present study school premises and provision of teaching materials were separately
assessed by participants, they were examined as one like in most studies conducted so far. Following this
path, the outcomes of the present study were in accordance with the outcomes of Earthman & Lemasters
(2009), Dugguh & Dennis (2014), Theodorakoglou & Theodorakoglou (2014) and Wangai (2015).However,
these results contradicted those of Koustelios‟ (2001) andŞahin & Sak‟s (2016).
c. Regarding job relationships, participants were asked to evaluate theirschool principals‟ contribution,
influence and impact on relationships among colleagues, students, and parents, the support they might have
received from both school principals and colleagues, as well as the level of trust, reliance and mutual
respect.The results indicated that once again, there was no significant difference among male and female
teachers in terms of their job satisfaction concerning school principals‟ contribution, influence and impact on
job relationships. Consequently, hypothesis 1.c. was not proved, and the results were in accordance with
those of Oikonomou (2014) and Otanga & Mange (2014).On the contrary, Mpoutskou (2011) andSairis
(2014) concluded on the opposite results.
d. With reference to the item concerning school principals‟ appraisal skills, the participants were called to
evaluate their principals‟ ability to recognize teachers‟ work and performance, to praise and provide positive
criticism.The findings showed that there was no significant difference among males and females in terms of
their job satisfaction concerning their school principals‟ appraisal skills, thus, hypothesis 1.d. was not
verified, something which is in accordance with the findings of TALIS in England (2013). On the contrary,
Azhar, Nudrat, Asdaque, Nawaz & Haider (2011) and Konstantinidis (2017) found that there was a
significant difference between the two genders in terms of their school administrators‟ appraisal skills.
Hypothesis 2: Teachers belonging to different age groups exhibit different levels of job satisfaction
concerning school principals‟ contribution, influence and impact on:
a. administrative issues
b. personal development
a. Regarding administrative issues, participants were asked to assess school principals‟ contribution, influence
and impact on issues of school planning and infrastructure, school running, school members‟ compliance
with the school rules, teachers‟ participation in decision making and solving problems, parental and guardian
involvement, coping with class problems, spreading rumors and staff conflicts. Findings showed that there
was a significant difference among the age groups (b. 30-39, c. 40-49, d. 50+) in terms of their job
satisfaction from their principals‟ contribution, influence and impact on school administrative issues thus,
verifying hypothesis 2.a. These results were in accordance with the findings of Yucel & Bektas
(2012),Anastasiou & Papakonstantinou (2014), Petridou (2014),and Takahara (2014). However, Ololude
(2006) concluded on different outcomes.
b. Regarding personal development, the participants were asked to assess their school principals‟ contribution,
influence and impact on teachers‟ development relating to their information about their specialty subject,
facilitation of innovation programs, cooperation with their principals and colleagues in order to improve
teaching methods, training on class management, addressing students with special needs as well as migrant
students. The results showed that there was a significant difference among the three age groups (b. 30-39, c.
40-49, d. 50+) thus verifying hypothesis 2.b. These results were in accordance with those of Abdullah &
Salahudin, (2007), Valmas & Vergidis (2011) and Şahin & Sak (2015).
Hypothesis 3: Married teachers with children exhibit different levels of job satisfaction concerning
school principals‟ contribution, influence and impact on teachers‟ personal development in comparison to the
unmarried ones.
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Findings indicate that there was a statistically significant difference between married teachers with
children and the rest groups in terms of their job satisfaction concerning the school principals‟ contribution,
influence and impact on their personal development. This finding verified hypothesis 3 and was in
accordance with those ofOdanga, Aloka & Raburu (2015) and Kamtsios' & Lolis' (2016).
Hypothesis 4:Teachers‟ personal development is related to their satisfaction level deriving from school
principals‟ contribution, influence and impact on:
a.
c.
d.
e.
f.

school premises
provision of logistics and teaching materials
school relationships
praise and criticism skills
efficacy

The analysis revealed that:
a & b. Teachers job satisfaction concerning principals‟ contribution, influence and impact on their personal
development, has been associated with the level of teachers‟ job satisfaction concerning school principals‟
contribution, influence and impact on schoolpremises and the provision of logistics and teaching
materialsand vice versa. Thus, hypotheses 4.a. and 4.b. were verified.These results were in accordance with
the findings of Melekidou et al. (2010) study.
c. Teachers‟ job satisfaction concerning school principals‟ contribution, influence and impact on teachers‟
personal development was positively associated with the level of teachers‟ satisfaction concerning their
principals‟ contribution, influence and impact on teachers‟ professional relationships and vice versa.
Hypothesis 4.c. was verified.These results agreed withRowland‟s (2008),Bogler & Nir's (2010) and Azhar, et
al. (2011)studies.
d. In the present study, school principals‟ appraisal skills focused on work recognition and the way praise and
criticism were expressed. Teachers‟ job satisfaction concerning school principals‟ contribution, influence and
impact on their personal development, was positively associated with the level of teachers‟ job satisfaction
with principals‟ praise and criticism skills, therefore hypothesis 4 d. was reinforced.These findings were
supported byKatsarou & Dedouli (2008),Papageorgiou &Papatzika(2011) and Ntourou (2014), whereas they
partly agree and partly disagree with those of TALIS in England (2013).
e. Teachers‟ job satisfaction concerning school principals‟ contribution, influence, and impact on their personal
development was positively associated with the level of their satisfaction with the school principals‟ efficacy,
therefore, hypothesis 4.e. was verified.These outcomes were in accordance with those ofLewandowski‟s
(2005), Ilgan, Parylo & Sungu (2015), Solangi, Qaisrani & Mughal‟s (2015). On the other hand, Sairis (2014)
found some controversial results.
Hypothesis 5: Teachers indicate “fairness” as a top school principal virtue.
As far as school principals‟ personal characteristics were concerned, participants were called to answer
the following question: “If a school principal should have only one qualification, which one do you believe
would be the best, according to your opinion?‖ The top five listed qualifications were:
1.
2.
3.
4.
5.

Fairness (30,2%)
Leadership Culture (12,2%)
Emotional Intelligence (10,8%)
Communicative Skills (10,10%)
Being Well-Organized (5%)

Hypothesis 5 was further supported by the participants‟ answers on the last item of the questionnaire.
They were requested to indicate the two least effective personal characteristics of their school principal. The
results showed that according to 23% of the participants, “partiality” was the most common non-effective school
principals‟ characteristic followed by “soft with students” (22,3%). These answers did not significantly differ
apart from those in the third part of the questionnaire which focused on the exhibited school principals‟
behaviour. According to those answers, a total number of 86 participants (61,9%), noted a favourable school
principal over certain teachers, while 86 participants (61,9%), agreed that some groups of teachers took
advantage of their school principal. These findings definitely support the belief that a great percentage of Greek
school principals exhibit partial or unfair behaviour. In the same wavelength, results showed that a total number
of 76 participants (54,7%), noted that their school principals were favourably disposed towards students while
45participants (32,4%), observed that there were groups of students who took advantage of their school
principal.
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According to the aforementioned, it could be easily concluded that Greek teachers‟ level of job
satisfaction concerning school principals, was low due to unfair attitudes and favourable or partial behaviour.
However, these were in contradiction to the findings which revealed that 124 participants (89,2%), were satisfied
being at school while 71 participants (51,1%) were satisfied spending more hours at school. In turn, only 38
participants(27,3%), were rushing to leave school whereas the majority (72,7%), were not. In agreement with
these results, a great number of Greek teachers were feeling pleased being at school, probably because they were
satisfied with the nature of their job, the mutual positive feelings they share with their students, their
commitment to the teaching profession as well as with their vital role on their students‟ achievements such as
emotional development, social and professional progress (Koustelios, 2001; Melekidou et al., 2010; Mpoutskou,
2011; Petridou, 2014; Theodorakoglou & Theodorakoglou, 2014; Kamtsios & Lolis, 2016).
By being self-motivated, they continue to be updated in order to improve their teaching and pedagogical
practices. Consequently, the majority of Greek teachers have the sense that they offer service rather than practise
a profession.
LIMITATIONS OF THE STUDY
There were some limitations which confined the generalizations of the findings of the present study.
Firstly, the investigation was limited to public, general, secondary teachers in the city and the suburbs of
Thessaloniki. Therefore, the findings may not be relevant to teachers who work in private schools or live and
work in other parts of the country. Secondly, the criterion of teachers‟ satisfaction was based on their school
principals‟ contribution, influence and impact as well as their exhibited behaviour. Actually, teachers were called
to assess their school principal by completing a questionnaire, dealing with a very sensitive aspect of the Greek
mentality. Many teachers who faced personal issues with their school principal, were probably reserved.
CONCLUSIONS
In conclusion, the findings revealed that most demographic factors among gender, age, marital status,
years of working experience, educational level as well as teacher‟s duties, played no significant role in terms of
the level of teachers‟ job satisfaction. Yet, the results revealed that their age and marital status made significant
difference in terms of their level of job satisfaction concerning principals‟ impact on administrative issues and
personal development. Moreover, positive associations were found among all school principals‟ aspects
regarding their responsibilities and accountabilities. But as far as their behaviour was concerned, the majority of
the teachers indicated that “Partiality” and “Favourable Behaviour” were the most common non-effective
personal trait of many school principals. However, most of the participants felt satisfied being at school while a
great number stated that “Fairness” was the best qualification a school principal should have.
RECOMMENDATIONS
World is changing rapidly, followed by global technological and socioeconomic changes which
influence school members and thus, teaching procedures and in turn, teachers‟ satisfaction.
Based on all the above, some recommendations are suggested.
1. The Greek governments ought to focus on teachers who have the potential and skills to lead schools
effectively, just like the way sport teams focus on hiring the best coaches and trainers in order to lead teams
to success.
2. An objective and transparent system of assigning school principals in secondary education in order to achieve
balance and meritocracy, could be their assessment and selection by both teaching staff and ministerial
authorities.
3. Each school principal should assess the job satisfaction of their staff in order to find negative points and
promote positive changes.
FURTHER RESEARCH
It is important for the survey to be continued in order to sensitize and enlighten people and governments on this
subject. In this ever-changing world, surveys on teachers‟ job satisfaction should proceed on all levels in order to
remodel contemporary education, taking into account new theories, technological and socioeconomic changes
and new teaching and pedagogical approaches.
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ABSTRACT
The Archaeological Museum of the Acropolis. Strategy is always an important tool for the development
of cultural organizations that want to realize their mission and vision. Implementing a strategic management plan
is essential for any organization. "Any organization that adopts the concept of strategic design should select
elements from various management models that will then adapt to the specific operating conditions and the place
where it operates." There are some basic common steps in all models, since when one tries to develop and design
a strategy for managing each organization, one must answer the following fundamental questions: - What is the
point we want to go? -initiative purposes, -What is our point now? -reviewing the current situation, -What do we
need to do to be where we want to go? -Select a strategy, -What are we going to do? -control. The development
of the strategy must be focused on the requirements and needs of the target audience and competition must
always be calculated. Mission and objectives can be reviewed whenever necessary In this paper the concept of
strategy is first written out and the planning process for the formation of strategic cultural units is analyzed. The
case study examines the Acropolis Museum in Athens, the inauguration of which took place on July 21, 2009.
The Acropolis Museum is a Legal Entity of Public Law, belonging to the Ministry of Culture, but it is
autonomous in several areas. It is run by a Board of Directors, chaired by Professor of Archeology Dimitris
Pantermalis. The new Museum of the Acropolis offers all the services provided by the modern museums of the
21st century. Describe the strategic plan of the organization at work, and on the basis of a SWOT analysis, its
degree of viability is being examined for this period of economic crisis. It also analyzes the degree of efficiency
of the strategy for future development of the museum and evaluates the strategy on the basis of qualitative and
quantitative criteria.
Key words: Strategy, SWOT Analysis, Organization, Acropolis Museum,
INDRODUCTION
In the present study, the concept of strategy and the planning process for the formation of strategic
cultural units are analyzed. The Acropolis Museum in Athens is then considered as a case study where you
describe the strategic plan of the organization and through the SWOT analysis it is considered its degree of
viability during this period. Finally, the degree of efficiency of the strategy for future development of the
museum is analyzed and the strategy is evaluated on the basis of qualitative and quantitative criteria.
1. Examine the concept of strategy and analyze the process of planning the strategy of a cultural
unit
The strategy as a word comes from the word general, who was the commander of the army in ancient
Greece, and then used as an explanation of the "art of the general" (Hambouri & Ioannidou, 2003: 31). In
Modern Greek, the definition of strategy by Professor Babiniotis implies that "an organization is involved in the
planning of its goal and its strategy" (Hampouris & Ioannidou, 2003: 31). While the concept of strategy has been
used as a military term for centuries, cultural things have been used in recent years mainly by Kotler and
Middleton (Hampouris & Ioannidou, 2003: 31). Papadakis (1999: 8) says strategy is the common point of
activity that the organization and its products / markets define what the nature of the business will be, previously
and in the future. For the Boston Consulting Group strategy is a resource-sharing and resource-use plan of the
organization that faces competition and stabilizes advantageously the organization through its environment
(Bourantas & Papalexandri, 1998: 126). There are, according to Whittington (1993), four schools of strategic
theory: classical, evolutionary, procedural and systemic (Hampouris & Ioannidou, 2003: 34). The oldest and
wider is the classical school that is rational and designed exante in every detail exclusively by the organization's
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management for the sole purpose of profit (Hampouris & Ioannidou, 2003: 34). With three words, he analyzed,
designed and ordered. For the evolutionary faculty, the external environment of the organization, which exerts
pressure on the organization's choices and not on its managers, has a primary role (Hampouris & Ioannidou,
2003: 35). In a nutshell, keep costs low and choices high. For the procedural approach, the strategy is shaped by
a combination of interactions within the organization it assimilates (Hampouris & Ioannidou, 2003: 35). That is,
stay on the ground and go with the current. The system follows logic considering the cultural context and local
social forces for strategic planning. In short, play with local rules. In addition to the four strategic thinking
schools mentioned above in recent years, a new approach has emerged, based on the resources of the
organizations they have in place to achieve their strategic goals (Hampouris & Ioannidou, 2003: 36). Strategy is
always an important tool for the development of cultural organizations that want to realize their mission and
vision (Zunis, 2015). The implementation of a strategic management plan is essential for any organization
(Hampouris & Ioannidou, 2003: 41). "Any organization that adopts the concept of strategic design should select
elements from various management models which will then adapt to the specific operating conditions and the
area in which it operates" (Hampouris & Ioannidou, 2003: 41). There are some basic common steps in all models
when one tries to develop and design a strategy for managing each organization to answer the following
fundamental questions (Hampouris & Ioannidou, 2003: 41-42): - What is the point we want to go? -initiative
purposes, -What is our point now? -revaluation of the current situation, -What do we need to do to be where we
want to go-selecting a strategy, -Why are we going? -control, The development of the strategy must be focused
on the requirements and needs of the target audience and competition must always be calculated. Mission and
objectives can be revised whenever necessary (Wheelen T., Hunger J., 2004).
2. SWOT analysis
The process of evaluating the present state of an organization is compiled in the bibliography titled
"SWOT analysis", an abbreviation of the initial letters, English words, strengths, weaknesses, opportunities and
threats, respectively translated into advantages, weaknesses, opportunities and dangers (Hambouri & Ioannidou ,
2003: 50). SWOT analysis is a simple and useful tool since it reflects a kind of strategic balance that shows the
strategic position of the organization (Hampouris & Ioannidou, 2003: 52).
3. Criteria for selection - evaluation of the strategy
A very prime point is also the control of the efficiency and effectiveness of the chosen strategy. It is a
continuous development, which, with reliable and practical criteria, explores the results, in order for the
organization to be viable and improving, the satisfaction of the large public and its productive resources to
evolve (Hampouri-Ioannidou, 2003: 59). Control can still help with modifications to the implementation of its
strategy for profit.
4. Case study: The new archaeological museum of the Acropolis
The monuments of the acropolis have borne all the damage from ancient times to the Middle Ages. In
the 17th century foreign travelers reported it and their wear began a few years later when the Ottomans for a
fortification dismantled the temple of Nike (Aspridis-Kordias-Kymeris-Kyriakos, 2014). In 1687 a Venetian
bomb destroyed much of the monuments while the final hit came in the 18th century when the English Lord
Elgin took sculptures from the Parthenon. The Greek state decided in 1863 to build a museum and was founded
in 1865. This museum, with as many extensions as it did later, could not cope with the presentation of the
exhibits but also with the needs of the visitors. In 1976, the prime minister, Mr. Konstantinos Karamanlis,
delimited the space for the construction of a new museum, while the contribution of the Minister of Culture of
the period 1981-1989 to Melina Merkouri was enormous. In 2000, the last international competition was
awarded to Bernard Tschumi and Michalis Fotiadis (Aspridis-Strohlias-Kymeris-Kyriakos, 2014). The project
"Creation of a New Acropolis Museum" was co-financed by the Greek State and the Ministry of Culture and by
the European Union and the European Regional Development Fund.
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Icon 1 : The new Acropolis Museum
The inauguration of the new Acropolis Museum took place on 21 July 2009. Its total space is 25,000
m². and the exhibition area is 14,000 square meters, ten times larger than the old museum. The Acropolis
Museum is a Legal Entity of Public Law, which is the Ministry of Culture, but it is autonomous in many areas. It
is run by a Board of Directors, chaired by Professor of Archeology Dimitris Pantermalis (VIMA). The new
Acropolis Museum offers all the services provided by modern 21st century museums.
5. The Strategic Plan of the Acropolis Museum for the period 2014-2020.
The eighth year of operation of the Acropolis Museum (2017) had the same stable qualities as in
previous years, as well as the addition of new digital applications to the exhibition venues and the establishment
of pioneering programs of periodicals (Dimitrios Pantermalis). There has been a great and successful response
by the Museum's staff to its visitors, which averaged 4,000 visitors per day, facilitating entry, movement and
stay in the Museum's rooms of such massive traffic (Pantermalis). The Honorable Distinction of the Museum in
2017 by the users of the TripAdvisor guidebook, shows the bold extrovert policy of the Acropolis Museum
(Pantermalis). There was a telephone interview of Mrs. Danais Zaousis from the Communication & Promotion
Department to record the strategy. The Acropolis Museum, through its Strategic Plan for the period 2014-2020,
is reviewing its mission as a museum by setting goals for the next period as part of its bid for the whole country,
and with my goals being aligned with the practices other similar art museums as well as setting strategic goals
that can stand financially. The strategic plan of the Museum for the period 2017-2018 is in line with the
framework of the six-year program (NSRF 2014-2020) in order to be in harmony with the state-community cofinancing program (tornosnews.gr). Its structure has the following form.
5.1 The Structure of the Strategic Plan
We will present the structure of the strategic plan of the Acropolis Museum Cultural Organization that
was done through its own targeting methodology based on its own needs and choices for the 2014-2020 period
and is as follows: 1. The mission and the fundamental principles of the Museum (missionandvalues). 2. Text of
the introduction by the director of the museum, Mr. Pantermalis (director's foreword). 3. The plan in brief, a
summary of the key points of the Strategic Plan. 4. Set-scene presentation with the sub-sections: 4.1) Analysis of
the strategic environment. 4.2) Analysis of museum performance (efficiency / visibility indicators - operating
cost per visitor). 5. Presentation of strategic objectives of the museum: - For the 2014-2020 period, the museum
had five (5) key strategic goals. - Each goal is defined by specific priorities, ie specific axes for the
implementation of the target, each of which has the name of the executives responsible for implementation. -The
targeting method we mentioned is summarized in the following relation (Zounis, 2015):
GoalPrioritiesStrategies
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5.2 The main strategic goals of the museum according to the Strategic Plan
According to the strategic plan, the main strategic goals of the 2014-2020 Museum are the following: 1.
The significance-priority of the permanent collection for the Museum. Symposium with the new Ministry of the
Interior's strategy to claim the return of the Parthenon sculptures at the British Museum (Zaoussi, 2018). 2.
Strengthen the Museum's educational program and periodic exhibitions with the aim of quantitatively and
qualitatively increasing traffic. 3. Maintaining high quality standards at all levels of its operation and service
delivery. Strengthening management systems and organizational capacity. 4. Financial stability and then
economic empowerment of the museum. 5. Creating a multi-dimensional website for the Acropolis Museum that
will include (tornosnews.gr): - Information about the Museum and the organization of a visit to it, - Presentation
through the Collector Management System of the collection of the 10,000 objects of the Museum. - "Virtual"
Online Museum where the visitor will schedule his visit according to his interests, creating a "personal
collection" of favorite exhibits through applications (Zaoussi, 2018). - Children's Club Website, where children
will be able to tour the Museum and learn about ancient culture by learning to play (Zaoussi, 2018). We note that
the main strategic objectives of the museum for the period 2014-2020 correspond to a wide range of issues that
are: a) cultural-educational-social role of the museum along with marketing issues (increase of traffic), b)
improvement of the administrative / capacity, c) elevation in financial income, and d) functional-ergonomic
issues.
6. SWOT Analysis, Advantages and Disadvantages of the Acropolis Museum
The main goal of the Acropolis museum is to preserve as much as possible the treasures that the
museum has in its possession (Zaoussi, 2018). The museum was designed with two objectives. Being able to
offer the best possible conditions to present the projects he has in his possession and to be friendly to his guests
(Sgoura, Ch., 2016). Its strengths and weaknesses are those that concern its interior and the opportunities and
threats are the wider socio-economic-political environment that can affect it. In Opportunities we can mention
globalization and almost free, which increases the impact of the Museum. The rise of the average educational
level still increases access to art. Also, the development of technology is another opportunity as well as the new
ways of networking the youth (eg blogs, facebook, instragam, twitter, etc.). In Threats we can say that
globalization eliminates borders but increases competition at international level. The financial crisis fails the
resources of the Museum as there is a decline in the purchasing power of consumers (Pappas, 2017). At the
strong points we can mention the name of the Museum and the prestige it inspires. Also the Museum's vision.
Still, we have to mention that the visitor can see permanent, seasonal or periodical exhibitions supported by
valuable services such as guided tours or personal guided tours (Aspridis-Kordias-Kymeris-Kyriakos, 2014).
There is interactive visitor involvement using touch screen displays, with visual 3D but also with virtual reality,
with projections or even with documentaries. The visitor offers a sense of exhilarating exposition which is
complemented by the provision of hospitality services such as restaurants, cafes and childcare facilities (Zaoussi,
2018). The museum is designed to support the access of all its visitors to culture, with special ramps and special
lifts, Braille, and other audiovisual media (Asprid-Strohlia-Kimeris-Kyriakou, 2014). It is environmentally
friendly and connected to the most modern technological applications, attracting so many new people. The
Acropolis Museum is No. 1 among the 327 activities in Athens and 94% of its ratings in the tripadvisor travel
guide are excellent (76%) and very good (16%) (tripadvisor). The strategic position of the museum is completed
by its topographical position adjacent to the Acropolis monument and the theater of Herodes Atticus, three sights
that are co-operating with each other (Aspridis-Strolia-Kimeris-Kyriakou, 2014). The second museum in Athens,
the Archaeological Museum, has one-third of the Tripadvisor's visit to the Acropolis Museum. The design of his
exhibits must be oriented towards fulfilling his goals, namely attracting new visitors, reducing his operating
expenses, increasing his income and increasing the satisfaction of his clients. In the Acropolis Museum the
design was the one who helped to fulfill his goals. Through modern management systems it can reduce its
operating costs. It is environmentally friendly, has been built with recyclable materials of high energy efficiency
and is capable of operating under any weather conditions (Aspridis-Strohlias-Kimeris-Kyriakos, 2014). It is safe
with the introduction of modern security systems and can be used by companies as well as by ordinary visitors.
The Acropolis Museum still with innovative exhibitions and collaborations such as those with the Shanghai
Museum and the New York Museum has, during this time of crisis , to make sure that choice in quality is not
dependent on the crisis (Zausis, 2018). Weaknesses should include the non-autonomous administration, the
limited number of employees and the lack of sufficient financial resources. The era of crisis requires partnerships
/ partnerships that can be saved. The collaboration and sponsorships of major Greek companies such as ETEM,
who was the great sponsor of the exhibition "Tourism Landscapes by Reconstructing Greece", is an example.
The Museum's plan envisages tightening public relations with local and national institutions, educational
institutions or other organizations with a similar strategic targeting (Zaoussi, 2018). The museum's property is its
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people. The training, training and development of the capabilities of the existing staff are essential for the
development of the museum (Aspridis-Strohlias-Kimeris-Kyriakos, 2014).
6.1 Performance review of the strategy-evaluation
In such a modern museum that is the head of the country's museums, it is difficult to find any
disadvantage in its strategic course. The Acropolis Museum faithfully follows the theory of implementing a
strategic plan, recording the goals and ways of applying them. Magnificent but also systematic, it is worthwhile
to fill its inspiration and increase its traffic to more than 1.5 million visitors a year now. The policy of continual
control of its capabilities through its annual summary with reference to profitability ratios, as well as a detailed
understanding of its financial situation, is a powerful asset for achieving its goals. The detailed description of
each individual sign, accompanied by excellent graphic editing of the brief account, makes it attractive.
However, looking at the elements of periodic annual reports, the signs of the economic crisis are visible. While
the five years of its operation had a 10-12% increase in traffic each year (Kontraŭ-Rassia, 2014), in recent years
the number of annual visitors has stuck to about one and a half million visitors. Here, it should be noted that
while the museum is public and not private, it does not receive a state subsidy and operates exclusively from its
own revenues and a budget of 6.5-7 million euros coming from tickets, souvenir sales and coffee- restaurant
without any profits (Kontraŭ-Rassia, 2014). The Museum's management by the Organization for the
Construction of a New Acropolis Museum must go to the new Museum. Managerial and staff positions must be
proclaimed to operate under the new regime (Kontraŭ-Rassia, 2014). His expansive intention to create a digital
museum that is being prepared will give impetus and bring additional economic benefits. At the end of 2017, the
Region of Attica finally secured resources for the creation of the Digital Acropolis Museum, with a total budget
of 1.74 million euros (tornosnews.gr). Here we have to add that this is a requirement of the museum since the
beginning of its operation.
Conclusions
The strategy is an important development tool through which cultural organizations can realize their
goals and visions. A strategic plan depicts the entire strategy of the cultural organization that is the mirror of the
organization to the outside. The strategy and its applications (strategic planning and strategic plan) are not vague
and abstract concepts, but something specific that is shaped according to the actual needs and functions of a
cultural organization. The organization that has a clear mission, owns what its potential and weaknesses,
opportunities and risks, with the right choice of strategy and performance control, can ensure its sustainability.
Investigating the case of the Acropolis Museum we come to a conclusion with a positive sign, since its strategic
planning at all stages of its development works in a coordinating way in order to benefit its mission and goals.
By reporting and evaluating the advantages and drawbacks of this design through the study of his strategic plan,
financial figures and performance indicators, we come to the main result that we conclude, having regard to the
current economic situation, the strategy of an organization should not be above the possibilities that can be
funded, but the mission and goals of the organization with the current economic data be carried out.
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ABSTRACT

The current research aims at the investigation of factors which cause workplace-occupational stress to
primary school headteachers. The aims of the research have to do with the detection of the most important stress
factors for headteachers, to what extent the gender of the headmaster/headmistress affects the ranking of the
importance of these factors and finally to what extent the characteristics of the school (area and school size)
affect the headteachers and their stress factors. In the current study, we followed a quantitative method of data
collection in the form of a written questionnaire addressed to primary school headteachers in the areas of Pella
and Corfu. According to the results, factors which cause stress at the workplace, feature in evaluative order the
lack of teaching personnel, the working conditions, the inappropriate classrooms, the insufficiency of materialtechnical infrastructure, the lack of time, the workload (teaching and managing at the same time), the poor
interpersonal relationships among the teachers of a school and the lack of financial resources. There is a
distinction between women and men as far as the stressors at the workplace are concerned since men identified
as such mostly the poor working and teaching conditions, the insufficiency of material-technical infrastructure,
and the lack of an additional teacher to fill in the occurring timetable gaps. On the other hand, women stated that
they give greater importance to the interpersonal relationships, since the lack of support from their colleagues
and the lack of team spirit and cooperation within the members of the school causes them stress. Finally, the
most important stress factors in general do not vary significantly depending on the school location and its size.

Key words: headteacher, occupational stress, stress factors

INTRODUCTION
This research aims at studying the factors that cause workplace-occupational stress to the headteachers
of primary schools. The specific objectives of this research refer to the following: 1) detection of the most
important stressors for headteachers 2) measuring the degree to which the gender of the headteacher affects the
ranking of the stressors‟ importance 3) examination of the extent to which the school unit characteristics
(location and school size) influence the headteachers and their stressors. In the current research there is an
attempt to give prominence to the occupational stress factors of the headteachers in the area of Pella and Corfu.
At this point, we have to note that in this text, the term headteacher is very frequent and it includes both
headmasters and headmistresses. The word headteacher was preferred for the sake of brevity.
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LITERATURE REVIEW OF STUDIES
Contrary to the importance of this phenomenon, we discover that in Greece there have been relatively
few researches and studies which record occupational stress. The limited research data refer to studies which
emphasize the levels of occupational stress and factors which affect primary and secondary school teachers
(Leontari et al, 2000,/ Tsiplitari, 1996/, Koroneou & Tiktapanidou, 2004). No studies have been conducted
investigating the occupational stress – anxiety of primary school headteachers. The only exception is the study of
Tsiakkirou & Passiardi (2002) which was conducted in Cyprus.
In the rest of the Greek literature review, there are only certain studies which have approached certain
parameters of the teachers‟ occupational stress, such as the burnout syndrome in teachers and employees in the
health sector (Kandas, 1996), the occupational stress of teachers (Argyropoulou, 1999), the burnout syndrome:
the chronic stress of teachers (Aventisian-Pagoropoulou et al, 2001), and the occupational stress of primary
school teachers (Leontari et al, 2000). A lack of studies and empirical data is observed concerning exclusively
the occupational stress and burnout of primary school headteachers. Taking into consideration the
aforementioned indications, the current research attempts to approach the occupational stress which might affect
headteachers only, providing answers to questions such as which factors influence the anxiety and occupational
stress they experience.

OCCUPATIONAL STRESS

One of the words that people widely use nowadays and especially in the so called western, developed
societies is the word stress. Despite the frequent use of the term, the definition is vague and hard because the
term is used for a wide spectrum of emotional and psychological situations which man experiences.
Psychologists define it as an intense emotion which is an integral element of each human‟s personality and its
expression and extent is attributed to individual differences. On the other hand, psychiatrists interpret it as a
mental disorder analyzing case studies which they have investigated (Mac Arthour & Mac Arthour, 1997).
Occupational stress is according to Berr & Newman (1978, in Assimomiti, 2007) a condition of
interaction between the working person and factors relating to his job which is experienced as a threat, and
through which the physical and psychological function of the person differs and deviates from the normal
functioning. Occupational stress is demonstrated in the workers, as Kyriacou & Sutcliffe (1978) claim, when the
job demands are beyond their capabilities and the person must deliver since the completion of the task depends
on him. Levi (2001) stresses that the interaction of a person with his environment is the reason of causing stress,
mentioning that not adapting to the demands of the external environment in relation to the abilities and the
expectations from his job, causes stress. When the expectations are not fulfilled, our organism reacts by creating
a stressful situation. The symptoms are distinguished in three categories (Kourtesi & Kandas 2000; AthanasoulaReppa, 2005): a) Psychological or emotional such as inhibition, confusion, a feeling of fatigue etc., b) physical
such as insomnia, headaches, perspiration, frequent urination, increase of the heart rate and c) behavioral such as
anger, loss of control, aggressiveness, drug use.
Workload is a major stress factor. We have detected two types of workload; the first refers to the
excessive workload and the second one to the “hard” work (Larsson & Setterlind, 1990, in Vassilaki et al., 2001:
262). People who work a lot of hours and at the same time have a lot of duties,turn to harmful habits (alcohol
use, smoking) and are in greater danger of becoming ill compared to people who do not have a heavy workload.
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SOURCES AND FACTORS OF OCCUPATIONAL STRESS IN EDUCATION

Based on the relevant literature review, we can classify the factors causing occupational stress into three
categories (Antoniou, 2006): 1) Demographic data such as age, gender, teaching experience, marital status, 2)
The teacher‟s special personality features and 3) The organization of the school, job characteristics such as
workload, a conflict and vagueness of distinguishing roles, the school and classroom atmosphere. Byrne (1994)
thinks that as far as teachers are concerned, it is not only personal features that lead to the appearance of
occupational burnout, but also the working conditions and the workplace itself. This has mainly to do with the
fact the teacher does not take part in the decision making process, but carries out other people‟s decisions. He
has a heavy workload and very often he has to face a negative atmosphere in the classroom (naughty and
disobedient pupils). There is a need for further investigation of this subject in the Greek region due to the
centralist administration system in education, the selection system of the headteachers and the peculiar family
and social relationships which exist in the greek society (the relationship between the headteacher and the local
society, politicians, and the way of selectingmembers in education).
RESEARCH METHODOLOGY

A quantitative method of data collection was followed in the current research in the form of a written
questionnaire which included closed type questions. This specific (quantitative) method was chosen because the
initial aim of this project was to analyse the factors which cause stress. A qualitative method was not preferred
because the particular subject matter of this research (occupational stress) is related to environmental factors as
well as aspects of personality and temperament in each person. Thus, it was believed that a qualitative research
method would probably not be valid and reliable so as to come up with safe results.
The questionnaire consists of two parts. In the first part, the questions aim at collecting demographic
data from the headteachers (gender, work experience, marital status, type of main degree, other degrees,
computer knowledge, knowledge of a foreign language). In the second part, we include 23 questions which refer
to factors and situations which possibly cause occupational stress to headteachers. The selection of the specific
questions was based on the literature review since we studied factors which are related to causing workplace
stress, but also on the co-operation with a small number of headteachers and deputy headteachers of schools in
the regions of Pella and Corfu. Through conversation with them, by explaining the aim and objectives of the
research, they were asked to record factors causing them stress. The factors were written down and along with
the factors mentioned in the literature review, we came to the selection of our23 questions. This specific way of
selection was chosen so that the questions fit with the modern reality which is formed in the school units. The
questions in the second part are answered in a Likert scale: 0 not at all 2 slightly 3 moderately 4 a lot 5
extremely. For instance, in a question in the second part of the questionnaire as to how much does teaching
actual classes and simultaneously being preoccupied with administration issues causes stress, the headteachers
were asked to answer on this graded scale and results came out after processing them in SPSS with mean (κ) and
standard deviation (std). So 70 questionnaires were sent (35 in Corfu and 35 in Pella) and the research was based
on those which were completed in full, that is 58.

RESEARCH RESULTS

Stressors in headteachers vary a lot. For the sum of the headteachers, factors related to the general
school administration as well as lack of teaching personnel are considered more stressful factors (table 1). This is
expected, and shows the great responsibility of the headteachers towards children. The stress for this specific
cause does not emerge from the delay in teaching but rather from a pupils‟ safety perspective since the children
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should at no time be left unattended so as to ensure their security. In a further analysis of this particular factor,
not letting children alone is also related to the parameter of discipline and general student behavior.
Other factors which cause occupational stress are the working conditions, the inappropriate classrooms,
small schoolyards and insufficient material-technical infrastructure. The period where the teacher-centered
educational system was in main function has long come and gone. Nowadays, there is a need for modern schools
with specialized standards for the teaching of subjects such as Physical Education and Music, facilities for the
all-day school which unfortunately a lot of schools do not have, resulting in not having the right teaching
conditions and causing insecurities and frustration to headteachers. Similar sources of occupational stress were
demonstrated in the research conducted by Alexopoulos (1990), where it was found that the reasons causing
stress are the unsatisfactory working conditions and the school environment.
Lack of time and heavy workload are stress factors for headteachers who mention two factors, the lack
of assistant personnel (secretary), and teaching along with dealing with administrative issues.The large number
of duties along with the responsibilities they have to deal with, causes anxiety to headteachers. A lot of
headteachers, especially in small schools, consider teaching combined with administrative work hard. The
ministry of education has to show some concern about this issue so that the headteacher, in at least the larger
schools, is exempt from his teaching duties or has secretarial support which will help him. The research findings
do not differ from results in other researches (Kokkinos, 2000, Tsiakkiros & Passiardis, 2002).
The same factor showed up in Alexopoulos‟ research (1990), where he mentions that time pressure is a
major stress factor. The huge bulk of bureaucratic work that the headteachers have to deal with is the main stress
factor. In their research, Day et al. (2000), by studying cases of headteachers, pointed out that the large number
of working hours along with time pressure, inevitably cause tension and occupational stress.
Another source of stress are bad interpersonal relationships. This specific factor is in agreement with a
research conducted by Russell et al. (1987), which examined the relationship between teachers‟ fatigue and the
social support they accepted. The research showed that the teachers who had support and got positive feedback
were less vulnerable to fatigue. Horn et al. (1999) stress that feelings of non-appreciation may contribute to a
negative working environment. The anxiety that is caused from this factor, that is bad interpersonal relationships,
is related to pressure, anger and with disagreements that may occur. The lack of chances for interaction or the
lack of social and emotional support, intensify the stressful impact of some of these factors and especially of the
heavy workload (Smyle, 1999). The poor interpersonal relationships between the headteacher and the personnel
are amplified due to the vague institutional framework of how the school functions, where the teachers‟
obligations and responsibilities are not clear. For example, it is not clear who will intervene in issues having to
do with dress code; which is considered decent and who sets the boundaries. The aforementioned example was
given in order to highlight how vague the roles in a school are, something which automatically causes stress.
Financial resources are among the most important stress factors. In the current research, we integrate
them in the general organization and administration of a school unit. But how can the headteacher bear up to his
obligations if the school unit is not financially independent? The financial resources factor brings to the fore the
rigid, centralist way of administration of the Greek educational system, which makes it hard for the headteacher
to implement an internal educational policy. The prominence of this factor is strengthened by the results of the
Tsiakirros & Passiardis study (2002), since the school study showed that the organization and success of the
project which was planned are among the main stressors of headteachers.
According to Edmonds (1997: 15-24), one of the factors which render a school effective, is the
provision of a separate budget. This specific factor could by itself distinguish headteachers into two categories.
In the first category, are those who just deliver, the bureaucrats, those who are only interested in their promotion
in the local society showing indifference about the school and who are content with the subsidy given. But there
is also a second category, where the headteachers respect their role and their position trying to create school units
which will be contemporary and functional for the teachers and the students. Not being able to reach their goal
several times, they experience occupational stress. A headteacher‟s statement, who took part in the survey, is
characteristic of this situation. He says that “a lot of times I reach my limits, even considering to quit due to the
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procrastination of several services which are related mainly to building issues and the indifference of certain
fellow teachers”.
Visits to the school units from supervisors and educational counsellors are not among the factors that
cause occupational stress to headteachers. This result comes in contrast with the result of the Tsiakkiros &
Passiardis study (2002), where the institution of the school inspector is a source of stress. This is explained by
the fact that in Greece the visits of supervisors and educational counsellors have a more typical-social character
since the teachers‟ evaluation is not implemented and therefore the headteacher is not stressed with a mediocre
or poor evaluation which could have consequences in his career.
Studies carried out by researchers (Tsiakkiros & Passiardis, 2002 , Cockburn, 1996 , Brown & Ralph,
1998) brought out as a stress factor the co-operation with the Parent-Teacher Association and the school board,
as well as the demands and the interference of parents in the school work. However, in this study, the
headteachers did not state that these variables were occupational stress factors. It seems that the Parent-Teacher
Association does not interfere in the work done in the school unit so as to claim part of the administration and of
the decision-making. Its role is more supportive either by contributing with financial resources or by mediating
with the local institutions (municipality, prefecture) so as to solve issues related to the school. Thus, this
particular factor not only does not create stress but on the contrary it is a source of positive feelings for the
headteacher since it offers help.
Table 1
Hierarchical rank of occupational stress factors for the total of the headteachers
Rank

Question

Factors

Mean

1

B19

2,53

2

B15

2,43

1,23

3
4

B13
B20

2,40
2,28

1,06
1,21

5

B2

2,21

1,27

6

B14

2,13

1,18

7

B3

2,12

1,07

8

B17

2,11

1,07

9

B16

2,08

1,17

10

B8

2,05

1,27

11

B7

2,00

1,30

12

B22

1,97

0,93

13
14

B5
B6

1,90
1,88

1,10
1,11

15

B18

The lack of an extra teacher to cover the gap in the schedule
due to a teacher‟s absence from the school
Poor working and teaching conditions, such as inappropriate
classrooms, small school yard, lack of material-technical
infrastructure
The school‟s limited financial resources
Designing the school timetable according to the teachers‟
satisfaction
Teaching classes and simultaneously doing administrative
work.
The lack of assistant personnel (desk clerk) in my school
and the delegation of tasks to the teachers
The frequent changes and reforms in education and the lack
of headteacher training and update
Students‟ misbehavior, maintaining discipline and the lack
of pedagogical measures to deal with behavioral issues
The low level of my earnings in relation to the strenuous
work I offer
The disagreement with the members of the teachers‟ board,
the lack of team spirit in the decision-making process and
the non-acceptance of a majority based procedure
Poor interpersonal relationships with some members of the
teachers‟ board, the lack of support and help from my
colleagues and the non-recognition of my contribution
Society‟s exaggerated expectations from the school in
dealing with students‟ problems coming from their family
and social environment
Tight time limits for processing tasks
The lack of briefing and training on issues having to do with
the administration of the school unit
The lack of time to watch the progress in the pedagogical

Standard
deviation
1,18

1,85

0,89
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16

B4

17

B1

18

B9

19

B11

20

B21

21

B10

22

B12

23

B23

science
The extra obligations, beyond the working hours (due to
being a headteacher), impede my personal, family and social
life
The centralist system of administration in education and the
limitations in the institutional framework of how the school
functions concerning planning and decision making
Spending too much time on neverending discussions during
the meetings of the teachers‟ board
The parents‟ interference in my work, their lack of support,
especially in relation to students‟ behavioural problems, and
their exaggerated expectations
The recognition of my abilities in administrative issues and
the lack of a substantial perspective for professional
advancement and promotion
The friendly-family relationships with members of the
teachers‟ board and their demands
The co-operation with the Parent-Teacher Association and
the school board
The visits of supervisors and school counsellors to the
school

1,81

1,22

1,80

0,87

1,79

1,27

1,77

1,18

1,62

1,12

1,39

1,11

1,00

1,00

0,68

0,78

There is a differentiation between the factors causing occupational stress among women and men, since
men stated as such the poor working and teaching conditions, the lack of material-technical infrastructure and the
lack of an extra teacher to cover the gaps in the schedule when they occur. It is observed that men are interested
more in practical issues. On the contrary, women declared that they give greater importance to interpersonal
relationships, since the lack of support from their colleagues causes them stress, as well as the lack of team spirit
and co-operation with members of the school unit. The interpretation we can give for this difference between the
two genders may be due to the reflection of women‟s role in the society, where an image of family life full of
emotions is created. Last, the most important factors causing stress to headteachers in general do not have a
major difference based on the location of the school (urban, semi-urban, rural) and its size (having less than 6
classes, 6 classes, and more than 6 classes).

CONCLUSION
The research results on teachers‟ and headteachers‟ occupational stress would be of greater value if they
were taken into consideration from the leading members of the educational system and from the entire world of
education as an existent problem which entails the launching of measures to solve the problem, both in its
repression but more in its prevention. If, however, the world of education does not perceive this problem and
does not give due attention to it, then we will probably reach a point where the effectiveness of teachers and the
educational system in general will be disputed, since stress affects the personal life and reduces the professional
performance of teachers (Tsiakirros and Passiardis , 2002: 210). The state must show an integrated handling of
educational issues, must support the teachers, increase the teachers‟ participation in the decision making process
and collaborate with the authorities, since the teachers are the ones who are aware of the educationalprocedure
and reality, therefore, having an evidence-based point of view which matters greatly.
An alternative proposal would be the generous subsidization of education; the teachers and
headteachers should not be left alone in dealing with occupational stress but the authorities should stand by
them and offer them the necessary help as well asdevelop a basic in-service training system for the headteachers
which will create conditions of constant improvement of the their efficiency in the organization and
administration of the school units. A system which will combine theory and practice so that the headteachers
have the competencies which will render them capable of dealing with the adversitiesthey come up with. As
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Cooper & Shute successfully observed (1998: 12) “the person who manages a school unit must know what he is
trying to achieve, why he aims at it and how he will accomplish his goals”.
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SUMMARY
The purpose of this research was to investigate the chances of developing the burnout syndrome and, as
a consequence, the work satisfaction of primary school teachers. The sample consisted of school teachers of both
sexes, all specialties from elementary schools throughout the country and mainly teachers which are members in
the Internet Teams: IOC, Greek Teachers and Primary Education Teachers. An anonymous questionnaire with
closed questions and the google forms tool were used to collect and process the survey data.
The teachers involved in this survey presented serious problems regarding the satisfaction they received
from their work. The specific problems that have been investigated with the questionnaires and, in general, the
causes of this dissatisfaction, will increase in Greece over the next few years due to the socio-political
circumstances,, with the result that professional satisfaction will constantly decrease. It is therefore expected that
the incidence of teachers experiencing the burnout syndrome will increase over the coming years.
Nearly half of the primary school teachers who participated in the survey that took place in December
2017 showed serious symptoms of burnout and even more feelings of mental exhaustion and lack of energy.
Some of them appear to be at an advanced stage of the syndrome with 13% of them showing signs of intense
symptoms (indifference to the students) and 23% lighter depersonalization symptoms (indifference to the
learning environment). Finally, 28% of the participants seem to be disappointed by their work.
Keywords: Anxiety, Burnout syndrome, Professional Satisfaction, Primary Education.
INTRODUCTION
We use the term “Burn out” to describe the phenomenon that leads somebody to experience serious
psychosomatic problems, a strong isolation from society, and a significant reduction of work performance. This
phenomenon appears more and more common in modern societies, especially in professional settings where the
concept of providing services to people is predominant and workers are more often in contact with them.
Although it can be presented (it may occur) to all employees, there are specific workplaces in which the
likelihood of this phenomenon is increased, such as health, social services and education. The large number of
people employed in education and affected by this phenomenon is the main reason that the teachers‟ burnout
syndrome has been studied by a large number of researchers.
The main causes of this phenomenon for the teachers are the difficult and stressful working conditions,
the very high expectations that they have (especially the newcomers), the lack of recognition, the low salaries,
the reduced autonomy and professional integration offered by the school environment, but mainly the emotional
involvement with students and their families and their problems.
Work stress and burnout syndrome
By using the term “work stress” in our everyday life, we refer to the person's reaction both mental and
physical to difficult situations and conditions. From a scientific point of view, many different definitions have
been given. Thus, according to the definition given by Fontana & Abouserie, (1993), anxiety is "a physical,
mental or emotional response of the individual resulting from the individual's response to tensions, conflicts and
environmental pressures."
While, according to another definition given by Lazarus & Folkman (1984), stress is related to a
person's reaction to a supposed threat beyond his potential, a threatening stimulus that disturbs his emotional
state and the relationship between him and conditions of the environment, which are considered to be above
one‟s strength and cause a risk to the quality of his life.
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Using the definition that was given by Maslach & Jackson (1986), the term professional burnout refers
to a three-dimensional syndrome, of emotional exhaustion, depersonalization and reduced personal fulfillment in
the professional space. Especially for the teachers, with the term burnout, we refer to the physical, emotional and
psychological exhaustion that begins when the teacher loses interest in teaching (Hedrickson, 1979).
Researchers in order to interpret the burnout syndrome and its causes, have used several theoretical
models. Some of them focus on the individual and on issues such as the motivations and aspirations that he has
when entering the profession, his personality and his relationships both at work (colleagues, clients and
superiors) and in his social environment. Others are still examining organizational and additional problems that
arise in the workspace of the individual, such as work-related anxiety due to workload, lack of motivations, low
wages, lack of feedback etc.
The most important models of professional burnout interpretation presented in this paper are the
following: Job Demand Control Model Karasek (1979), Interactive Model C. Cherniss (1980), The Model of
Edelwich and Brodsky (1980), Three Dimensions Model Maslach & Jackson (1982), Model of Blase (1982),
Model of Stress and Treatment (Lazarus & Folkman, 1984), Model of Pines & Aronson (1988), The Job
Demand - Resources Model (JD-R) (2000), Model of Hockey (2000), The Model of Shirom-Melamed (2003),
The Copenhagen Model (Kristensen, Boritz, Villadsen & Christensen (2005)).
Chang (2009) categorized the factors contributing to the occurrence of the burnout syndrome in three
categories (individual, organizational and transactional factors) as shown in Figure 1 below.
Figure 1. Factors contributing to the occurrence of the burnout syndrome.

Talking about the profession of school teacher, we should refer to the dual role it plays by transferring
knowledge to its students and conveying the necessary social and moral values in order to act and react properly
in the social environment. Recent surveys rank it in the professions with high professional anxiety. Some of the
reasons for the frequent occurrence of burnout syndrome in teachers are, according to Halling (2004), their daily
emotional involvement with students and their parents, the requirement for compliance with school rules in
addition to the reduced autonomy inside the school environment, the lack of recognition by parents and society
in general, and the very high expectations that teachers have when they enter the profession.
Consequences of the burnout syndrome
The burnout syndrome has a negative impact on every aspect of human existence. Long-term exposure
to adverse and stressful conditions in the working environment causes fatigue and exhaustion both in the
individual's professional life and in the family life. Fatigue and exhaustion do not only affect the physical
condition of the individual, but have also a significant impact on the reactions and behavior.
Don Unger (1980) separates the symptoms into three categories. The first category contains the physical
symptoms which affect the quality of life. Such are the physical exhaustion, depression, frequent and serious
headaches, severe sleep and speech disorders, tenseness leading to fights and troubles, respiratory distress, ulcer
and gastrointestinal disorders, frequent illnesses and colds, extravagant and frequent changes in weight,
cardiovascular diseases etc.
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The second category contains psychological symptoms such as difficulties in adapting the changes in
the working, family and social environment, the apathy shown with negative feelings and lack of interest for the
receivers of his services (patients, students etc.), negative mood and cynicism, emotional exhaustion, lack of
patience and inability to cope with stressful situations, decreased self-esteem, dementia and significant memory
loss problems, depersonalization of students and patients, irritability, inability to make decisions, feelings of
failure and increased concern about everything. All of these symptoms eventually lead to depression and
alienation.
The last category refers to the behavior in the working environment (behavioral symptoms). The person
has very low job satisfaction and increased complaints about the relations with colleagues and recipients of
services, has reduced work performance and lack of enthusiasm, is often absent in order to protect himself and
has increased family conflicts as work anxiety is transferred to his environment. Furthermore, the person is
unable to concentrate and to set goals and priorities and makes excessive use of alcohol and drugs. Accidents
increase as the stress leads the worker to take unreasonable and hasty decisions. Measurements show high levels
of resignation from these workers in an effort to avoid facing these problems.
Treatment of burnout syndrome
The recent researches have concluded that the best way to deal with the syndrome and its symptoms is
to combine actions that improve the working conditions and create a supportive workplace framework to help
the individual cope with the difficulties. In most of these studies these measures are categorized at individual and
at organizational level. But the most important step in the treatment of the symptoms that the burnout causes is
the diagnosis in the early stages of the syndrome. The slower the problem is diagnosed, the more symptoms the
patient will have and the more difficult the treatment will be.
At the individual level, the basic step to both avoid and treat the consequences of the syndrome is to
make the employee understand that, while being consistent and productive in his work, he must also take care of
himself. Physical exercise, learning relaxation techniques and creating social contacts in the work environment
are some interventions that can easily be done at an individual level and help prevent the onset of the burnout
syndrome. The reassessment of the employee's personal goals and expectations from his profession may help
prevent the appearance of the burnout syndrome. When an employee accepts the tactics to deal with the
syndrome then he makes an important step to cope with or overcome the problems he faces in his work
environment that cause him anxiety and psychological pressure. An effort to seek help and support from
relatives, friends, colleagues and managers, as well as mental health professionals, is a factor that will help to
prevent the appearance of the syndrome.
The proper time management and distribution to things of interest as well as sufficient time to rest
during the workday are factors that can contribute significantly to the healing of the syndrome. Alternatively, the
decision to change the work environment or even the profession may be an ultimate treatment in an attempt to
avoid the appearance of the syndrome. Under the condition through that this is not a way to avoid dealing with
the reality since, in such a case he will soon be in the same position in the new work environment or in the new
job.
At the organizational and administrative level the most common method of preventing and confronting
the burnout symptoms refers to countries where career guidance for young people takes place and talents and
skills are recognized early enough. We are certainly not talking about countries suffering an economic crisis,
unemployment or under-occupation. This method is based on the principle of “the right person for the right job”
and therefore it cannot be easily applied.
The proper design of the workplace (ergonomics, climate, conditions, etc.), the realistic work plan with
feasible deadlines, the involvement of the employees in decision-making and the correct definition of the roles
and tasks of the employees are important factors for the prevention and the treatment of syndrome.
Keeping the employees informed about new technologies and major changes in their profession as well
as the possibility of training and development through seminars in order to better address the issues that arise in
their workplace can reduce the chances of developing the syndrome. Finally, the career opportunities offered by
the profession to the employee as well as the support of professionals to those who are experiencing problems
contribute significantly to the treatment and management of occupational stress and hence also of professional
burnout.
JOB SATISFACTION
According to Locke (1969) job satisfaction is a pleasant or positive emotional state that derives from
the assessment of work or work experience of the person. According to Mpouranda (2002), "Job satisfaction is
the emotional element of a person's attitude towards his work." More specifically, job satisfaction includes how
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satisfied a person feels about the nature of work, his financial remuneration, working conditions, career
prospects, and relationships with colleagues and the superior.
Job satisfaction is related to the theory of motivations, the attitude towards life and the principles and
values of the individual. Many theories have been written in an attempt to interpret motivations and their
application in work, such as Maslow's theory (1970), Herzberg's theory (1968), Vroom's theory of expectation
(1964) etc.
Job satisfaction and burnout are two concepts inextricably linked to each other as shown in Figure 2.
Low levels of job satisfaction can easily lead to the onset of burnout syndrome. On the contrary, when the
employee feels professionally satisfied is less possible to experience symptoms of the syndrome.
Figure 2. Coyote Burnout curve (2006). relationship between Satisfaction and Burnout syndrome.

RESEARCH
The research questions answered by the questionnaires had the following objectives:
1. To check whether burnout syndrome is observed in teachers and at what percentage, along with the degree of
job satisfaction they have.
2. The factors that affect the onset of burnout syndrome and the ones that affect the job satisfaction.
3. The differentiation observed for the occurrence of burnout syndrome and the job satisfaction according to the
demographic characteristics of the participants (gender, age, level of education, marital status, studies, etc.).
4. To check whether the answers gave safe conclusions about the interaction between job satisfaction and
burnout.
Due to the circumstances (limited time, difficult and limited access to the sample, etc.), as a research
methodology, was used the symptomatic sampling method (or sampling of convenience) involving people who
are directly accessible and willing to participate in the survey.
There are 182 teachers working in primary education that participated in the survey. Of those who
responded, 70% were women (128) and 30% men (54). Of those, 40% were between 40 and 49 years, while less
than 40 were 35% of them. 61% declared married, while 29% were single. A percentage of 10% declared
divorced. 53% have only their degree, while 44% hold a postgraduate and 3% a doctoral diploma. 77% of them
have a permanent employment relationship while 23% have non-permanent (deputy or hourly teachers). 25%
have working experience between 16-20 years, while more than 10 years of experience have 73% of
respondents. 61% serve in schools that have between 6 and 12 classes, while 25% serve in larger and 15% in
smaller schools. Finally, 62% are employed as teachers, while 10% hold the position of school manager, 18% are
specialty teachers (subject teachers) and the remaining 10% are teachers of special education.
The purpose of the study was to investigate the job satisfaction of the participating teachers and how
this affects the likelihood of burnout syndrome. The survey was conducted with a questionnaire with closedended questions supported by the Google Form Platform. All participants answered the questions anonymously
and the answers followed the Likert score scale.
The questionnaire used consists of 3 parts. In the first part there are demographic data questions
(gender, age, marital status, education, etc.) in order to collect the data that will be the independent variables in

61

1st International Congress on Management of Educational Units
December 7-9, 2018, Thessaloniki, Greece

the data processing. The second part of the questionnaire includes questions about teacher satisfaction and was
based on the Teachers Satisfaction Inventory (TSI) (Golia & Koustelios, 2014) and the Employee Satisfaction
Inventory (ESI) questionnaire (Koustelios & Bagiatis, 1997). The third part includes questions about teacher
burnout (Anxiety, emotions) and was based on the internationally recognized relevant tools (Kyriacou &
Sutcliffe, 1978 et al.) adapted in Greek reality by Mouzoura (2005) and Charalambous (2012).
The questionnaire includes questions divided into 9 groups that examine: demographics data of
teachers, satisfaction from the workplace and material equipment of the school, satisfaction with the school
management and the school manager, satisfaction with the school climate, satisfaction with students and parents,
job satisfaction, teacher stress and teacher emotions.
The inner consistency of the scales we used in our research was tested by analyzing the correlations
between the questions by calculating the Chronbach‟s alpha factor. In the first part Cronbach‟s alpha was found
to be 0.952, while for the second part it was found to be 0.812. These values indicate that our questionnaires are
highly reliable. The sample, examined on the survey consists of volunteers easy to approach by the researcher.
The results of such researches can be generalized in populations with characteristics similar to the sample. The
questionnaire was analyzed and processed using the SPSS tool (V23).
For research purposes, analysis of results and control of research cases, we created a variable for each
satisfaction factor. The value of each variable was created by summing the scores of all individual responses.
These variables are satisfaction from the workplace and material equipment of the school called "Infrastructure",
satisfaction with the administrative organization of the school called "Administration", satisfaction with the
School management named "Directorate", satisfaction with the School Climate called "School Climate",
satisfaction with student performance and relations with parents called "Students - Parents", job satisfaction
called "Job Satisfaction ". Finally, another variable called "Burnout" was created from the answers of the third
part of the questionnaire and the questions regarding teacher's stress and emotions.
In the charts below we present some of the survey‟s results. Each dot in the chart represents the value of
a response to our questionnaire. In all of these charts, the burnout (horizontal axis) shown by the teachers who
participated in the research is less (negative) when satisfaction in one of the variables increases (vertical axis).
From all of the survey charts in the current paper we present only those variables that significantly affect
teachers‟ job satisfaction.
As shown in Figure 1 ("Burnout" in relation to "Management" variable), the exhaustion felt by the
teachers involved in the survey is strongly related to the satisfaction they felt from the school's administrative
organization. An even more important factor for exhaustion, as seen in Figure 2 ("Burnout" in relation to
“Parent-Student” variable), is the satisfaction felt by the participants in the survey with pupils' performance and
the relationships they developed with the parents of their pupils.

As shown in Figure 3 ("Burnout" in relation to "Job Satisfaction" variable), the exhaustion felt by the
teachers involved in the survey is influenced by all these factors that create job satisfaction (high wages
sufficient to meet needs, meritocracy, career opportunities, participation in decision making etc.).
Finally, in Figure 4 ("Burnout" in relation to "Satisfaction" variable) the vertical axis shows the values
from the six variables (the six different parts of the questionnaire) and we have named this “Satisfaction”. By
saying satisfaction, we refer to school Infrastructure, administrative organization of the school, the School
management (Directorate), the School Climate, the student performance, the relations with parents and the job
satisfaction.
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With the help of this diagram, we have the answer in the main question of our survey on the interaction
between job satisfaction and burnout. Figure 4 clearly shows that as the overall job satisfaction the teacher
receives from his work increases, the exhaustion he experiences decreases.




















Conclusions of the Questionnaire for the Greek Teacher:
He lives in crisis conditions. His salary doesn‟t satisfy him and cannot meet his needs.
He faces significant infrastructure problems in his working environment and he offers his services
without the proper equipment.
He faces difficulties in communicating with the pupils‟ parents and significant problems with the
negative view that a large part of society has for his profession.
His greatest ally and supporter is his student with whom he has a very good relationship.
He tries to offer his services under pressing conditions and to adapt in new technologies without the
support of the state with the necessary funds.
He has to work with a large (and constantly growing) number of pupils per class due to merge of
schools. Very often there are also pupils with learning disabilities and special needs as special schools
close.
He tries to cope with the large workload, the heterogeneous classes and increasing problems of pupils'
behavior due to the growing problems they face in their family environment.
He has good relationships and good cooperation with colleagues and the school manager.
He faces a tight context from the state which makes problematic any kind of initiative.
He faces the lack of training in as far as new technology and challenges are concerned.
He faces a lack of career opportunities.
Concerning the control of research questions and cases following points were observed:
A significant percentage of participants in our survey face severe symptoms of burnout, mental
exhaustion, and lack of energy, depersonalization and frustration with their work.
Professional satisfaction has declining trends as problems continue to rise.
The answers we have collected verify the theoretical models of burnout and job satisfaction. Significant
factors that affect the burnout are the working environment, relations with parents, student learning
problems, low wages, lack of motivation and development. Important factors that affect job satisfaction
are the good relationships with students, the good relationships with colleagues and the idealism.
From the responses we collected we have concluded that:
The interaction of job satisfaction with burnout is clear.
No significant variation in the occurrence of burnout was observed, depending on the demographic
characteristics, and so our research cases were not verified.
The results of our research are consistent with those of other surveys that are known, but also with the
quoted figures.

The following conclusions are drawn from the survey for the teachers involved: 51% feel mentally
exhausted in the practice of their profession, almost half (49%) said they feel symptoms of burnout, with 26%
feeling exhausted or very exhausted, 62% said they feel unmotivated while 30% said that they feel empty, the
percentage of those who have been disappointed by their profession reaches 28%
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30% said their resistance was running out, while 13% said they were in a very difficult situation, 13% said they
did not care what was going on with their students, while 23% of the participants answered they did not care
whether their students learn on a negative classroom environment.
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Abstract
Massive Online Open Courses (MOOCs) are an innovation in higher education that cause disruptions in the
traditional operation of universities. For this reason it is important to understand what their effect may be in the
tertiary level of education. The purpose of this paper is to study this effect under a Systems Thinking
perspective. For that reason, several Causal Loop Diagrams (CLDs) were developed. These CLDs illustrated that
communication with teachers, cost and language are important aspects of MOOCs. Furthermore, they can be
seen as an important tool for academic advancement and a means for participation in innovative research.
However, higher education is a complex system and there is the need for more advanced and/or quantitative
research to fully comprehend the effect of MOOCs on it.
Keywords: Massive Online Open Courses; System Dynamics, Causal Loop Diagrams
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Introduction
The rapid development of technology has invaded almost every aspect of people‟s lives. Similarly, in higher
education, technology offers alternative ways of education, different from the traditional, cheaper and easier,
making a lot of universities to feel threatened(Finkle & Masters, 2014).
E-learning made its appearance many years ago. Since the 1990s a lot of universities have offered their lectures
electronically and asynchronously. Entering the new millennium, the development of simultaneous electronic
contact, has helped the universities to develop real time communication. In the same way, the opportunity was
offered to attend lectures live, without preventing many teachers from sharing their educational material with the
students by using the asynchronous e-learning (Finkle & Masters, 2014).
In 2002 MITstarted an innovative open global educational movement through Open Educational Resources
(OER)(Vardi, 2012). In this way MIT has invited many universities around the world to create open libraries, in
order to improve Higher Education and lower their costs. This educational movement helped a lot of people to
acquire knowledge either to complete their degree or to promote their career, while burdened by professional or
family obligations.
Even nowadays, higher education has been very difficult for millions of people around the world. An important
tool to fight this, are Massive Open Online Courses (MOOCs) which are not only offering access to quality
education but also, with the help of NGOs, can contribute to addressing social problems such as poverty and
gender inequality (Patru&Balaji, 2016). This kind of education may not change university radically, but it can
certainly be very useful (Pope, 2014).
The core of MOOCs is about free, online learning experience, accessible to all (Patru&Balaji, 2016). These
courses are offered through electronic, profit-making or non- profit platforms, such as Coursera or edX to
anyone who wants to attempt them and registration in each lesson can be done without any criteria and without a
fee (Friedman, 2013). The broad appeal of MOOCs has forced a lot of universities to create their own electronic
platforms in order to offer their lessons(Billsberry, 2013).
Even though MOOCs describe the full range of these online courses, most scholars specialize them by dividing
them into two groups according to the teaching method applied (Billsberry, 2013).Specifically, there are
xMOOCs, in which the traditional frontal teaching method is used through a video lecture(Billsberry, 2013) and
cMOOCs in which a completely different teaching method is used; students themselves create the knowledge
and communicate with each other with the teacher in the leading role(Billsberry, 2013);(Admiraal, Huisman, &
Pilli, 2015).
MOOCs have caused a variety of reactions as they have a lot of advantages and disadvantages(Billsberry, 2013).
Some suggestions have already been made to improve some of these such as how to evaluate and obtain
certification(Reich, 2015).Additionally, it is certain that MOOCs, as an educational innovation with an
increasing impact, will be a pole of attraction for many researchers(Billsberry, 2013). Whether their use is
increased or not, it is certain that new teaching methods are being used in order to offer knowledge to
anyone(Billsberry, 2013).
After the literature review, it has been found that there is no research that focuses on how MOOCs could affect
the entire system of tertiary education. Moreover, there has not been an extensive research on what are the
elements that may affect and be affected by MOOCs. In conclusion, there has not been a formal systemic study
of the role and place of MOOCs in higher education.
In order to get such a view of the tertiary system of education, it is necessary to employ a methodology that
allows a systemic, top-down approach, where elements of the system can be seen as individual variables and
more importantly, causal relationships are essential for its study. Systems Thinking and its operational form System Dynamics- is such a method. It is based on differential equations that are used to simulate systems and
their behavior over time(Sterman, 2000);(Senge, 2014); (Pruyt, 2013). Systems Dynamics are fundamentally

66

1st International Congress on Management of Educational Units
December 7-9, 2018, Thessaloniki, Greece

interdisciplinary and the importance is the discovery and presentation of feedback loops that in combination with
stock and flow structures, time delays, non -linearity, determine the structure of a system(Forrester, 1970).
The objective of the present paper is to study the structure of the higher education system with the presence of
MOOCs and to investigate the behaviour that may occur in time, using System Dynamics. The rest of the paper
is structured as follows: In the next section, the research methodology is presented, with a literature review and a
small explanation of System Dynamics and Causal Loop Diagrams. Further, the structures of the various models
that have been developed are presented with explanations on their results. Conclusions and future research
directions are presented in the last section of the paper.
METHODOLOGY
Although MOOCsare online courses in general, they have some differences between them, depending on how
teaching and learning are achieved (Billsberry, 2013). Most scholars categorize them intoxMOOCs and
cMOOCs(Billsberry, 2013). Firstly, xMOOCs are lessons based on the traditional frontal teaching method. On
the other hand cMOOCs are lessons which employ a completely different pedagogical method, in which students
lie at the center of knowledge creation by forming and articulating opinions (connectivism)(Billsberry, 2013). In
this kind of lessons, the teacher has the role of a mentor who helps students to discover the way of
studying(Admiraal, Huisman, & Pilli, 2015).
Finally, beyond these two most prevalent categories of MOOCs, some scholars believe that there is a third one
called sMOOCs in which a holistic approach is used based on cultural elements such as language(Patru & Balaji,
2016).
Many of the world‟s largest and best known universities offer their courses with MOOCs, through online
platforms that already exist or are created from the beginning. The most well-known are
Coursera(www.coursera.org), EdX(www.edx.org) and Udemy(www.udemy.com).
Like all new subjects that appear in the front line of research, the use of MOOCs has caused a variety of
reactions(Billsberry, 2013).
MOOCs were not the first attempt of the universities to offer their educational material to anyone
(OpenCourseWareor OpenLearn). These programs had a lot of problems though. Even though students had
access to lectures and educational notes, they did not have a complete educational experience and the
communication was not existent. Thus, it was very easy for them to quit (Καινγηαλλάθεο & Παπαδάθεο, 2014).
MOOCs addressed these problems by providing courses which are open to everyone and are designed in such a
way that can support an unlimited number of participants. In addition to attending the lectures, the enrolled
students are allowed to participate in forums where they can communicate either with their teacher or with peers.
A lot of universities also, provide the opportunity to obtain certification to anyone who wishes, by paying a
certain fee(Καινγηαλλάθεο & Παπαδάθεο, 2014).
Another important aspect of MOOCs is that through these courses knowledge can be accessed by everyone,
regardless of their location or their financial situation. They only need internet access(Billsberry, 2013) without
being limited by the need for simultaneous communication, sincethey are offered asynchronously, giving
students the opportunity to attend classes or in their own time and space(Kaplan, 2016). The importance of this
feature of MOOCs is really big especially for people with mobility problems (Friedman, 2013).
Except from the opportunities that MOOCs offer to pupils, they offer advantages to teachers and university
institutions as well. MOOCs are a way to achieve fame, and attract students other than the traditional
approaches(Kaplan, 2016).
On the other hand, there are a lot of researchers that disagree with the creation and use of these
lessons(Billsberry, 2013). First of all, they believe that a lot of universities are providing MOOCs in order to
achieve some of their policy goals. Either to promote their best projects or to promote themselves as institutions
that actively participate in educational innovations. If so, it is certain that MOOCs will not last for long since the
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real reason for creating and using them is totally different(Billsberry, 2013). It is also a great concern for
universities the fact that they could lose many foreign students on whom they rely for much of their income,
since MOOCs offer the opportunity to gain a degree from a distance and at a lower cost(Billsberry, 2013).
Although MOOCs promote equality and free education, their market penetration has not been extremely high
because sofar only educated people with internet access andthe technological skills haveparticipated. Access is
not easy for anyone, especially in developing and underdeveloped countries(Patru & Balaji, 2016).
Finally, impersonation and plagiarism are also important problems that need to be solved soon. The identity of
participants cannot be easily verified either on attending or participating on projects and forums, but also in
evaluating and acquiring certification(Billsberry, 2013).
Despite the many disadvantages and concerns raised, for some students, especially adults who want more
training, even failure in a free MOOC is more profitable than the traditional way of attending a classroom for
several hours in at a time(Pope, 2014).
What is certain is that more effort are necessary to fully comprehend them and their effects, in order to remedy
the handicaps that, like any other innovation MOOCs face(Patru & Balaji, 2016). One approach could be to
regard the system of MOOCs as part of the whole tertiary education system. To do so, it is essential to employ a
methodology that embraces the systemic perception.
Systems Thinking was developed with the purpose of providing a formal frame of reference to treat the world as
a complex system in which everything is connected and interacting (Sterman, 2000). The operational branch of
Systems Thinking is the System Dynamics methodology; inherently interdisciplinary, they rely on the
importance of feedback loops that along with the stock and flow structures, time delays and non-linearity,
determine the behavior of the system under study(Forrester, 1970).
In System Dynamics, various tools are used to interpret the structure of the system, and one of them is Causal
Loop Diagrams (CLD). CLDs are qualitative models that map the elements/variables of the system and show the
causal relationships that are formed among them. Furthermore, it is an easy way to clearly observe feedback
loops that can give rise to complex behavior. There are two types of feedback loops, the positive and the
negative ones. Positive loops tend to reinforce whatever happens in the system. Negatives on the other hand,
oppose and react to change and describe the processes that tend to be self-limiting and seek balance(Ford, 1999).
It must be stated that CLDs do not predict what is going to happen to a system, but they represent the structure
of it and how it could behave in time under certain circumstances. Additionally, an increase in a variable does
not necessarily mean that the result will also increase and this is because a variable often has more than one
input. In order to determine what is really happening, the way to change the inputs must be disclosed (Sterman,
2000), in other words translate the CLD into a quantitative model.
As a result, CLDs may have disadvantages but they can be a first step to understand a system and its behavior.
Furthermore, from the study of the literature it was not found (to the best of our knowledge) any attempt to
address MOOCs from a systemic point of view. Hence, this is the first effort to study MOOCs with System
Dynamics and Causal Loop Diagrams
MODEL STRUCTURE AND RESULTS
CLDs are usually developed from observations, interviews and discussions with experts. However, in general
they tend to represent only one perception of the system under study-the one that all participants
agree/compromise on. A different approach was followed on the present paper: It was assumed that MOOCs and
higher education can be perceived differently by people. Students understand differently than teachers and
researchers/academics attribute significance to different elements than students.
As a result, for the present paper, five different CLDs were constructed. One with information from the
literature and four from interviews with people who have knowledge and/or actively participate -with different
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capacities- in MOOCs. In more detail, two of the interviews were with university professors who have actively
taught in MOOCs and two with students.
The purpose of the development of five CLDs is to investigate how MOOCs are comprehended by different
people with different perceptions, what are the main differences and what are the common elements from which
generalizations could be inferred.
Taking elements from the literature review of the previous section, the first CLD was constructed and can be
seen in the figure below.

Figure 1 CLD from elements taken from the literature review

At a first glance it emerges that the higher education system with MOOCs is very complex, indeed even more
complex than originally hinted at the literature, and a simple theoretical analysis may not be enough to study the
issue and draw safe conclusions. Furthermore, several small feedback loops are formed between sets of two
variables, positive in their majority.
The most important variables appear to be Number of MOOCs and MOOCs resonance/impact. Their
importance is measure by the number of causal relationships that originate from them and those that end in them.
As a result, it can be concluded that sofar in their evolution, MOOCs seem to depend on their “fame” across the
world and the variety in which the universities offer them.
Furthermore, elements like communication (either among students or with teachers) appear to play an
important role in the development of MOOCs, since they could have an increased impact (through proxy causal
relations) to the number of MOOCs and their impact. Moreover, these elements appear in a number of positive
feedback loops in the diagram, which constitute the majority of the loops. These reinforcing loops entail an
inherent danger: as long as they act positively (behavior is desired) they can reinforce the positive evolution.
However, if the direction of change for some reason is negative (undesired behavior) then an exponential
deterioration of the values of the variables can be observed.
Finally, the equilibrium loops in the CLD (negative loops) involve the variable of Cost. As a result, their
number may be smaller compared to the reinforcing loops, nonetheless their significance/effect on the system
more important, since cost is considered in the literature one of the most important factors that will determine the
evolution of MOOCs in higher education.
The first two interviews were conducted with people that have attended MOOCs. The figure below illustrates
the CLD that was developed from one of the interviews (the other is similar). The first difference to notice is that
the CLD of the students are in general simpler than the one constructed with elements from the literature review.
Thus, students have not thought about MOOCs and higher education in its entirety, bur focused only on those
elements that can have an immediate impact on them.
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Figure 2 CLD from the interview of one of the students

Furthermore, it becomes evident that acquiring new skills and knowledge is very important for people that
think about attending MOOCs. Similarly, the opportunity to study at their own pace is one of the most important
elements of their perception and the demand for those courses.
However, the CLDs present also common elements. These focus mostly on the communication with the
teachers and their colleagues. Similarly, cost and language are two important variables in the system. Finally, it
should be noted that once again positive loops still are the majority, however, cost is still central in a negative
loop. Thus, it is necessary to continue research by developing a quantitative model and examining what is the
impact of cost.
The other two interviews were conducted with university professors/academics that participated in the
conduction of MOOCs. The figure below illustrate the CLD that was developed from one of those interviews
(the CLD from the other interview is similar).

Figure 3 CLD from the interview with one of the teachers

It can easily observed that the CLD shares a lot of the variables with the one from the literature review, despite it
being less complex. Furthermore, it has common variables with the CLD of the students, like communication. As
a result, it is an element that appeared in all the CLDs, which indicates that it is one aspect of MOOCs that needs
further investigation in order to assess its importance.
Furthermore, new variables are introduced in the diagram that are focused on academic development and
participation in innovative research. It appears that these variables are of extreme importance for academics and
in that direction, MOOCs are seen as an important element for fame, revenues and an opportunity to buy
equipment that can be further used for research.
Finally, the economic/cost aspect of MOOCs is considered in more detail and is of special interest for the
academics. The number of negative/equilibrium loops is higher than the other diagrams. As a result, it can be
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concluded that, especially with the literature review, different academics consider that the various elements of
the tertiary level of education are causally connected with a different manner. Consequently, for MOOCs to be
truly an innovation in education there is the need to investigate deeper the various elements of the system and
considered different dimensions that could contribute to the success of the MOOCs.
CONCLUSIONS
The purpose of the paper was to investigate the effect of MOOCs in the tertiary level of education under a
systemic perspective. To achieve the objective, System Dynamics was used and its tool of Causal Loop
Diagrams. To understand the important elements of the system and how MOOCs can affect and be affected by
them, different CLDs were developed: One from information gathered in the literature review, along with CLDs
from interviews with academics and students that were involved in one way or another with some aspect of
MOOCs.
The various CLDs revealed great and diverse insights into the system. Firstly, communication between
teachers and students is an important dimension that all the involved parties recognize it as such. Furthermore,
the language of the courses can be a hindrance on how many students will enroll, since the vast majority of
MOOCs is in English and not in the various local languages.
Moreover, cost is a variable that appears in all the CLDs either the cost to enroll (for students) or the cost to
make a MOOC (academics and literature review). However, to fully comprehend the effect of cost, more
research is necessary especially with quantitative methods. Finally, the CLD from the literature review illustrates
in a clear way the complexity of the system. Since MOOCs are an innovative approach to education in its early
stages, it is not easy to understand their long term effect, due to that complexity of the system.
As a result, future directions of the research include the development of CLDs from a more diverse pool of
people with the purpose of revealing aspects that may not have appeared in the CLDs above and investigate
those elements that are common. Furthermore, the development of quantitative model will increase the value of
the research since it will provide the opportunity to see a more precise effect of the most important elements. In
that direction, the employment of a diverse range of methods could enhance the confidence in the results.
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ABSTRACT
The present research aimed at investigating the perceptions of pre-school teachers concerning the
institution of school self-evaluation in Greece. More specifically, the semi-structured interview tool was
meticulously implemented, in order for teachers‟ views to be thoroughly explored. The processing indicated, that
the majority of the participants believed, that self-evaluation should be considered particularly important and that
it should be characterized by a set of key elements such as: clear purposes, responsible and organized execution,
as well as objectivity of judgments. Participants also claimed, that sloppiness, fear, and insecurity, along with
lack of organization and information may lead to procedure failure.
Keywords: school self-evaluation, preschool education, teachers‟ perceptions.
1. INTRODUCTION – SCHOOL SELF-EVALUATION
Nowadays, the teachers‟ role is essentially crucial for improving the education provided.According to
the OECD, improving teachers' performance can have significant benefits for students' learning (OECD, 2005).
Also, in the present period, self-evaluation of schools constitutes a central part of their efforts to improve
themselves in many educational systems.Self-evaluation gives an opportunity to the school unit to become aware
of itself, to realize school life areas where good work is done, to point out others, which need improvement and
enhance the teachers‟ professional development (Theofilidis, 2014). In addition, self-evaluation institution is a
reform effort, an innovation aimed at improving the school unit (2015:61). In the same direction, the Hellenic
Ministry of Education and the Institute of Educational Policy in the "Self-Evaluation at a Glance 2013-2014",
considers it a continuous dynamic process integrated into school functioning. This process includes the
assessment of the school‟s current state. Chapman also claims, that it should be shaped by the schools
themselves and incorporated into the usual management systems (Chapman, 2008: 403-420). Finally, the
development of self-assessment strategies has led to effective, intelligent schools (MacGilchrist et al, 2004).
The National Association for the Education of Young Children in the United States describes the key
points of quality in the form of various self-evaluation factors, concerning various educational factors. (NAYEC,
2009). These factors are:a) teachers ,their inter-relationships and professional training, their lifelong
development and commitment, their exertion of authority and management of leadership and their assessment of
students‟ progress b) parents and students,along with the respective communities they form c) material
elements:building infrastructure, school equipment, and d) general frame. All of these are considered vital for the
quality of the operation of each preschool unit within the educational system. Therefore, self-evaluation of a
preschool institution is particularly important for the realization of its objectives.
However, beneath the surface of all the above reasons, a number of other factors are involved,
complicating the whole process. Such are: the non-transparent and contradictory objectives, whether the control
is external or internal, up-down or bottom-up, or both, the way all these elements interact and the problems and
the disputes, which arise through this process (Schratz, 1997).
Furthermore, it is a difficultly measurable process, because, on the one hand, the educational project
results are manifested in the long run, and on the other hand, these effects involve human temperamentand other
unpredictable factors (Naxakis, 2002:223).
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2. PROBLEM FORMULATION – RESEARCH NECESSITY
In 2014, school units were obliged to carry out a self-evaluation process, by the document with/under
the Pr. No. 190089 / Γ1 of the Ministry of Education and to publish it on the Hellenic Observer platform E.E.P.
The discussed process has prompted the strong reactions of teachers, expressed through their trade unions.
Especially, Σ.F.G. (Teachers Federation of Greece) argued, that the afore-mentioned document, which was
derived from Ministerial Decision No. 30972 / C1 / 2013 and combined with the Presidential Decree 152/2013
has been created to act, as a tool for stagnation,suspensionand dismissals (F.T.G., 2013).
However, one of the main features of self-evaluation is its implementation on the school's own
initiative. (Kalogirou and Palatos 2008). As Stronge and Tucker (2003) note, the attitudes, perceptions, and
views of the parties involved must be knownbeforehand, in order to secure the efficient application of selfevaluation.So, according to them, effective strategies can be organized for successful promotion of this
institution, full understanding of its benefits andeffective removing of implementation reactions on behalf of
teachers, parents& students.
In addition, international and domestic researches revealedthe following: A research by Brejc,
Gradišnik, and Koren (2011) showed, that teachers believe, that their personal responsibility plays an important
role in the self-evaluation process. Drvodeliš and Domoviš (2016:47-60) also, investigating the perceptions of
pre-school teachers in self-evaluation of preschool institutions, they concluded, that despite the fact that young
teachers are more positive in self-evaluation, the didactic experience is not necessarily associated with educators‟
attitudes. In 2009, Vanhoof et al. (2009) published a research,, the results of which illustrated, that the teachers‟
views are influenced by the extent of the support they receive and by the degree to which they perceive their
school as an area of fundamental learning and knowledge. But, self-evaluation in Greek educational reality is
viewed, as a complex issue that raises varied and diametrically opposed reactions, with many reservations by
primary school teachers, about how it is applied and the purposes it serves (Zouganeli, Kafetzopoulos, Sofou,
Tsafos, 2008). Moreover, in a research carried out in 2014, according to Galariniotis and Kasidou, selfevaluation causes teachers to feel fear and insecurity, because they believe, that it will lead them to dismissal and
will downgrade them (Galariniotis, Kasidou 2014:114-126).
Besides, for an evaluation process to be effective, it must ensure teachers consent (OECD, 2009:23).
Therefore, in order to effectively promote it, it is necessary to further detect teachers' views on the mentioned
institution and process. Research which explores pre-school teachers‟ views is relatively limited. As a result, it
was considered necessary to conduct a research,that would focus on pre-school teachers, working at the Greek
Ministry of Education and would only explore their own views, trying to fill this gap. It should be noted, that in
the Greek Educational System, pre-school education of children aged 4 to 6 years, belongs to the Ministry of
Education.

3. PURPOSE OF RESEARCH and RESEARCH QUESTIONS
The aim of the research is to investigate the perceptions and the opinions of pre-school education
teachers, so as to apply the self-evaluation institution, as a means of improving the school itself, along with
children‟s education and teachers‟ professional development. Particular emphasis was placed on the separation
of correct and incorrect practice relating to self-evaluation. The bibliographic review led to a series of questions,
related to the subject of school self- evaluation in pre-school education:






What is the importance of self-evaluation according to the teachers working in preschool education
schools?
What are the traits of a positive and fertile self-evaluation practice and what are the traits of a negative
and non-fertile one, according to the teachers?
What dimensions of the educational process should self-evaluationexamine (learning environment,
teaching practices, communication with students, parents and the local community, teachers‟ personal
development, cooperation between leaders and teachers, cooperation between teachers and parents,
building infrastructure and equipment)?
What are the problems and challenges associated with implementing the self-evaluation measure?

This research has focused on pre-school teachers working in the Greek Ministry of Education and has
exclusively explored their own views. Furthermore, the structure and breadth of the questionnaire included
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almost all the parameters, that can be worked out and may provide important information on the implementation
of self-evaluation in Greece.

4. RESEARCH METHODOLOGY and SAMPLE CHARACTERISTICS
As the purpose of this research was to investigate participants' views on self-evaluation, the qualitative
method was chosen, namely the semi-structured interview with general open-ended questions, with no right or
wrong answers. Participants could extend within each answer -as much as needed- without limitations in
vocabulary. In addition, questions were selected, that covered all types of questions described by Patton (2002),
specifically: demographic questions, experience questions, opinion questions, and questions of knowledge. Thus,
the structure and breadth of the questionnaire included almost all the parameters, that can be processed and
provide important information on the implementation of self-evaluation in Greece. In order to prepare the
interviews, main axes and key questions were established and then, as the interview was developing, it was duly
adjusted according to the participant (Verma & Mallick, 2004). According to Papageorgiou (1998), this method
enabled the researcher to thoroughly examine the views and opinions of the participants and to also understand
the variables and experiences, that have affected these views. Then, the available theory was combined to
interpret them, in terms of self-evaluation, from their own viewpoint, and in the particular socio-historical frame
they were in (Kyriazis, 2004).
Therefore, in April and May 2017, 20 interviews were organized. The analysis of the research material
collected was done by the method of content analysis (Verma, Mallick, 2004). This technique examined the
existence and frequency of important elements appearance, that wererelated to the subject (Vamboukas, 1998).
Once, the contact information data were collected, they were encoded, and a code table was created according to
the thematic categories examined and the questions raised, based on the qualitative content analysis method of
Miles and Huberman (1994).
The participants in this research were 20. Of these, 19 were women and 1 man. They were all preschool
teachers, who worked in Public Preschool Education schools of Primary Education in Eastern Thessaloniki, with
more than 10 years of work experience. All but one, participated in the process of self-evaluation of Greek
school units, in 2014. Most of them were graduates of four-year Pre-School University Departments in
Pedagogics Faculties. The rest were graduates of two-year Pre-School Courses and had completed the process of
simulation for their degrees at University Faculties. Many of them were also owners of master degrees, two-year
post-training „Didaskalio‟ certificates, as well as foreign languages and computer certifications.
5. ANALYSIS OF RESULTS and INTERPRETATION
The firstset of questions, that attempted to give answers to the first research question, concered the
definition and significance of self-evaluation. The overwhelming majority of participants gave the right
definition, covering all respective dimensions and involved parties. They also recognized its importance, as it
helps in locating positive and negative aspects of a school unit. Those findings agree with the findings of other
researches (Harris, 2000, Holly & Hopkins,1988, Hopkins, 2001, International Commission on Education for
the Twenty-first Century, 1996), which support, that school self-evaluation is particularly important, since it can
serve various purposes at the same time, especially through highlighting strengths and weaknesses. In addition,
schools are rendered responsible for the use of their recourses, their program implementation and theirproject
accomplishment (Macnab, 2004). Ultimately, true qualitative improvement in a school unit can be attained
through the exploitation of its internal functions and structures (Stoll, 1999:115-127).
Subsequently, the interviewees in the second research question, claimed that basic points of a school
self-evaluation are: clear purposes, responsible and organized implementation and objectivity of
judgments. However, they pointed out some negative factors, that pose serious obstacles to the positive
experience of self-evaluation. These are: stress, enforcement of procedure, lack of objectivity and disconnection
of self-evaluation process and results, from its appropriate purposes and future planning. As MacBeath (2001)
claims, an effective school self-evaluation puts its results into optimal use, having as main target the
improvemrnt of its provided school services. Then, it proceeds with the necessary changes, keeping always in
mind teachers' opinions. Of course, there are defined priorities, aims, timetables, as well as designated measures
for tackling the various issue, that may arise.
Further on,the third setof questions tried to answer the third research question, which referred to
leadership‟s and teachers‟ self- evaluation dimensions. The participants managed to delineate all the dimensions
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of school self-evaluation, covering sectors such as, practices, logistics infrastructure and equipment,leadership
and management, teaching methods and teachers‟ further training. As far as leadership and management
dimensions are concerned, they contributed to various evaluative sectors such as, school environment and
culture, teachers‟ further training, relationships among school managers, teacher, parents, children etc. Of
course, it was noted, that since there are one-class, two-classes or three-classes kindergartens and the staff
ranged from one to a few, there is no essential leadership.
Continuing, in school administration dimensions, they almost located all the aspects that must be
assessed, like regulation, working hours, teaching plan, recourses exploitation, communication qualities, and
management knowledge. They emphasized the necessity of clear and objective working standards, taking into
account each class' particularities, personalized needs, and diversity recourses. They also claimed, that if there is
no clear behaviour pattern and no common comparison measure, it is very difficult to objectively estimate
human behaviour. They also focused on the relationship between the Primary Education Department and each
school as a unit, giving solutions to emerged problems and creating and supporting innovative programs. They
also believed that each class‟s particularities, program flexibility, and teacher‟s daily preparation should taken
into account in the assessment of day-to-day practice.They still pointed out, that unjustified absence should be
evaluated, but not justified one, due to illness, strike or other serious reasons. There were various views on the
assessment of teaching practices. Most of them felt, that they should definitely be evaluated according to the
aims and the pedagogical methods used, but there is great difficulty in finding a common assessment measure. A
few of them said,, that only innovative pedagogical approaches should be evaluated. The majority of participants
agreed, that the classroom harmony and eurythmy should be evaluated according to specific case circumstances,
along with children's and parents‟particularities. They all agreed, that students should be assessed. Still, opinions
varied concerning the frequency and the assessment mode: every day, every trimester, worksheet form, child‟s
individual file. Almost all teachers gave particular emphasis on the assessment of building
infrastructure, technical equipment, and educational resources, as they work in an auxiliary way for the
educational project. All of them considered, that the relationship between teachers and parents should be
evaluated, putting emphasis oncooperation and communication. These findings are in line with those of Vogrinc
et al (2009), Marston and Watts (2003) and Agalianos et al (2006:241–267), who concluded, that the school selfevaluation covers different dimensions, as it focuses on students, teachers and on school as an institution, while
acknowledging, that any assessment of school performance and quality, as an institution, indirectly focuses on
its subsystems.
Special attention was paid to the last set of research questions, that responded to the last research
question and which concerned the problems and challenges associated with the implementation of selfevaluation measure. The research results have shown, that sloppiness, lack of information and lack of
teachers‟ and evaluators‟ further training, linking of self-evaluation process with the purposes of the
educational process, along with its punitive character and turbulent effect, can seriously threaten and destabilize
the school‟s harmony and the educational process‟ harmony. The most important challenges for
any possible repetition of this institution would be fear, mistrust, insecurity, lack of purposes' clarification, nonobjectivity, as well as trade-union relations impacts, customer-union relations impacts, which weaken the
institutional prestige and inevitably lead the whole process to failure. The findings of this research agree with
those of similar researches on self-evaluation in Greece. Fear, stress, and mistrust are teachers' dominant
sentiments (Galariniotis, Kasidou 2014:114-126). The majority of teachers are dissatisfied with their mandatory
involvement in the self-evaluation process and the lack of their regular updating about it. Teachers‟ vast majority
are afraid of correlating school self-evaluation with teacher evaluation, loss of professional rights and
manipulation of their personalities. (Dialectopoulos, 2015:713 -725). The goal is twofold: the subversion of work
relations and professional rights, as well as the ideologicalsubordination of teachers. (Kavadias, 2002: 178,
Kavvadias andTsirigotis, 1997: 31).
CONCLUSIONS – PROPOSALS
In conclusion, it can be said, that this research has shown, that self-evaluation helps schools achieve
true and lasting improvement, clearly facilitating them, to simultaneously meet their needs and enhance their
potential. Through self-evaluation, teachers‟ clear and well-informed views, on their own strengths and
weaknesses, along with their proposals for appropriate leading strategies, can contribute to creating further
progress in the field of education (Mac Beath, 2011:109). However, coping with this challenge requires of
educational policy-makers, to have a well-thought-out design, so as to promote self-evaluation. This project
should ensure, that teachers are properly informed about the process and the methodology, cultivating a positive
attitude towards it, improving their educational work and professional development, removing their fears,
suspicions, and insecurity. According to the British National Union of Teachers (NUT), teachers support self-

76

1st International Congress on Management of Educational Units
December 7-9, 2018, Thessaloniki, Greece

evaluation, when their own needs and agendas are supported rather than those of School Supervision (NUT,
2005). The degree of success of this particular process in a certain school, depends on mutual support, trust,
openness, and cooperation among teachers (Hargreaves and Fullan, 1992, Vanhoof, Van Petegem, Verhoeven,
&Buvens, 2009:667–686). In addition, clarifying the scope of its application and ensuring transparency and
meritocracy for the use of the emerging results, constitute crucial factors for the success of
the referred institution. Finally, self-evaluation should lead to teacher's increase personal confidence
and professional expertise (Mac Beath, 2011).
Therefore, a variety of information is required, in order for self-evaluation to be effectively designed
and implemented. As a logical consequence, it was considered necessary to carry out further quantitative and
qualitative researches on teachers from different levels of education, all over the country, for obtaining relevant
enlightening data and figures. Those researches should explore all areas of self-evaluation, its implementation
difficulties, as well as the particularities and peculiarities of Hellenic Educational System.
Summarizing this study, it is noteworthy, that school self-evaluation can be a very useful tool in
teachers‟ hands -for their professional development and in leaders' hands for the overall school improvement.
However, for the successful actualization of the above institution, there should be the following necessary
conditions: clear objectives, process transparency, good planning, information flow, consistency and
accountability.
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Abstract
The present study investigates the changes that English Grammar has undergone throughout the last
four decades, namely from 1980 until today, and how these alterations are depicted in Grammar Teaching Books
used for the acquisition of English as a second or foreign language. The conduct of the current study based not
only on the analysis of printed material and electronic sources that examine language change and variation in
contemporary English but also on the employment of actual Grammar Teaching Books, used or being used in
schools of English. A vast number of valuable and reliable articles and published books written by
acknowledged authors functioned as the theoretical background of the research
Through the comparison and contrast between the presented theory and the grammatical exercises, it
was found out that the English we speak now is not the same language with what speakers used three, two or
even one decade ago. The fact that a language undergoes changes is an unavoidable process, which is marked by
the emergence of some forms and the disappearance of the weaker and less common ones. Thus, the inevitable
and continuous nature of such changes render their investigation as an effective and useful pedagogical tool that
has to be taken into consideration in the learning and teaching process of English as a second or foreign
language.
Keywords: Language Change, Diachrony of English Grammar, Grammar Teaching Books, English as
EFL.

Introduction
The English language experiences a continuous process of changes which, though subtle, are reflected
in the teaching material included in Grammar Teaching Books. Thus the study of the diachrony of English
Grammar functions as a useful educational tool which enables learners and teachers to use the foreign language
more effortlessly and naturally and to acquire at the same time a better understanding of English. These changes,
namely the emergence of some forms, the prevalence of some structures over others or the disappearance of
specific cases are all reflected in the teaching material included in Grammar Teaching Books published in
different cases.

The position of the adverb can determine not only its syntactical and semantic behavior but also to alter
the meaning of the sentence making it either grammatical or ungrammatical (Alexander 1988). One basic rule of
grammar refers to the prohibition of placing an adverb between a verb and its object (Alexander 1988). Contrary
to this, it is proposed that an adverb can separate a verb from its object when need be, such as in cases of lengthy
phrasal verbs (Hernández 2006: 273). The placement of an adverb in a specific position in the sentence is
determined by various factors such as the class and the register (Biber, Conrad and Leech 2002: 395).
Circumstance adverbials, which add to the meaning of action or the described state are most commonly found in
final positions, whereas stance adverbials which color speakers‟ comments are most of the times placed in a
middle position (Biber, Conrad and Leech 2002: 360). Contrary to them, the most frequently position for linking
adverbials which function as linking words is the initial position (Biber, Conrad and Leech 2002: 395). However
according to these authors the most common position of the adverbial phrases is the final one. As a consequence,
adverbs are good to be taught through meaningful sentences that are part of lengthier contexts and not in
isolation.

The construction of full infinitive such as to go, to believe, to assert, to explain is not only widespread
but commonly used by speakers of English as well. Although this structure of “to + verb” seems to be one
inseparable unity, the so called phenomenon of split infinitive does really exist (Malone 1941: 52). The “split-
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infinitive” is a grammatical construction where the two parts of a full infinitive, “to” and “verb” is separated by a
word or phrase (Malone 1941: 52). According to the author, this position of one or more words between “to” and
the infinitive cannot actually be considered as a splitting because “to” is not part of the infinitive but a particle
that accompanies it (Malone 1941: 52). As Malone (1941) points out, in his article “The Split Infinitive and a
System of Clauses”, even though this structure goes back at fourteenth century, it has been gradually become
frequent and only recently gained a more professional status.However, the controversy surrounding the „do not
split the infinitive‟ rule still remains very much alike (Baker 1980: 90).

The gerund is used after certain phrases and verbs. From all these cases, the verbs that will be observed
in this survey are the emotive, such as love, like, enjoy, dislike and the motion verbs such as go, start, begin,
continue. This specific group of verbs is very frequently used in everyday English and the most interesting thing
is that they can be accompanied either with infinitive or gerund, without any difference in meaning. Despite this
general rule, Jespersen (1965) highlights that the most frequently used form after the verb “like” is the gerund.
Furthermore, the author point out that whereas the verb “go” is accompanied by gerund such as “I go
swimming”, when the verb itself has been placed in a progressive form it is accompanied by an infinitive such as
“I were going to cry”. However, history of English has shown that when two structures used for the same
purpose coexist then the one tend to fade away.
According to Dean (1993) most of the misunderstandings regarding the correct choice of the English
verb forms are not due to the variation of the tenses but a matter of time. The concept “now” can be understood
in two different ways; it can either refer to something short in duration, just a mere moment or to something
extremely large such as the rising of the sun in the east (Dean 1993: 9). This binary of now is the reason why the
English language has two different tenses to express the present, namely the present simple and the present
continuous. According to the author, the present simple is formed with the inflection –s in the third person
singular and it is used for universal laws and habits, whereas the present continuous is formed with the verb “be”
and the inflection –ing and it is used for something happening right now (Dean 1993). Based on this, one can
assume that present simple should be used much more than the present continuous and this notion is illustrated
further by some scholars who refer to present simple as the “BASE TENSE”, to which all the other tenses are
oriented(Doff, Jones &Mitchell 1983: 15). However, the actual use of the two tenses proves not only that the
sphere of utility of the present continuous is much broader, but that this sphere becomes larger and larger as time
goes by.
Another issue of great significance is passive voice. The English passive is formed with an auxiliary,
generally “be” and the past participle; other auxiliaries that can be used except be is also “get” and “become”
(Jespersen 1974: 120). Thus, apart from forms like “they were fired”, we can also find forms like “they got
fired”. The get-passive goes back at least three hundred years, but it has been on a rapid rise during the past 50
years (Jespersen, 1974). As Jespersen (1974) highlights in his book “Essentials of English Grammar” in a great
many cases the distinction of the get-passive form and the be-passive form is of great significance, since they
attribute to the sentences a different sense in the meaning. The be-passive form is considered to be more formal
and thus it is more frequently used in military and bureaucratic correspondence and official policies (Warfel,
1953: 129). The get-passive structure is strongly associated either with situations which are bad news for the
subject such as “getting fired” and “getting robbed” or with situations that give some kind of benefit such as
“they got paid” (Jespersen 1974: 254).

Last but not least, according to Jespersen (1974), shall and ought to, are often treated as empty
auxiliaries, namely a “grammatical implement” without any real meaning of its own. As the author demonstrates,
their original meaning is gradually losing its force.Furthermore, as Jespersen (1974) declares, when shall is used
to advocate a negative command or prohibition is no longer used with the meaning it had in the Bible. In the past
the form “shalt not” was used such as in the examples “Thou shalt not kill”. This structure is no longer active or
used by the speakers. Another interesting case of a verbal auxiliary whose usage is gradually decreasing and its
meaning tends to be marked is “ought to”. From a historical point of you, “ought to” is a preterit of owe and for
this reason it had the meaning of “had to” or “would have to”, but today this conditional meaning does not exist
anymore (Jespersen 1974: 258).
All things considered, the consistency of the previously mentioned statements of highly respected
linguists would prove the existence and the gravity of these grammatical changes. However, the major question
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is whether these changes are actually incorporated in real teaching material specially designed for the acquisition
of the English language, fact which will be investigated through this study.

Research Hypothesis
This survey examines the role of language change in actual Grammar Teaching Books aimed to the mastery
and teaching of English as a Second/Foreign Language. To be more specific, it will be investigated how the
English grammar, as it is taught in grammar teaching books for the intermediate and upper-intermediate learners
has been altered and developed throughout the recent decades. For this purpose, the following research topics
were addressed to guide this study:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

Changes regarding the correct order of the adverb
The correctness and acceptability of Split Infinitive
The contrast between Gerund and Infinitive
The rapid growth of the progressive forms
The progressive strengthen of the get-passive structure
The gradual disappearance of the modals: “Shall” and “Ought To”

Experimental Design
Materials and Procedure
This paper investigates the alterations that English Grammar has experienced the recent years in two
levels, a theoretical and a practical one. As far as the theoretical background is concerned a vast variety of
linguistic books, electronic articles, case studies and acknowledged scholars‟ texts have been utilized. When it
comes to the practical part, the study has been based on a huge range of Grammar Teaching books published
from 1980 and after and which have been used for the teaching of English Grammar for B1-B2 and C1-C2 level.
Different Grammar Books were compared and contrasted so as the differences in grammar rules and how they
are presented in the chapters of these books to be obvious.

One major difficulty in the preparation of this part was the appropriate selection of the teaching
material. Official teaching material used for the teaching and learning of English in schools of English prove that
language changes though difficult to be detected, they have actually been incorporated into Grammar Books. For
this reason, publication owners tend to revise and republish regularly the Grammar Books they recommend and
promote to learners of English.Books of publication enterprises that have been revised over the years, were
mainly selected so as the existence of changes in Grammar Theory due to the different publisher, to be
eliminated. However, this was not always feasible. Furthermore, various Grammar Books from numerous and
highly respected publishers are also included so as to be attributed to this research a more spherical view.The
most striking examples of the publication enterprises used in the research are Burlington Books, Cambridge
University Press, Grivas Publications, Oxford University Press, Express Publishing, Macmillan Publishers and
Longman Group Ltd.

Results
(a) Multiple positions of the adverb are now considered as grammatically acceptable.
Contrary to the prevalent belief in the decade of 80‟s that an adverb should be found before a full verb
and after an auxiliary, the position of adverbs has actually become much more flexible. Nowadays, adverbs can
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be found in almost any position. Finding an adverb in initial or final position is the rule rather than the exception.
Learners of English are encouraged to use such structures since they are part of the theory of Grammar they are
being taught.

Table 1: The Position of Adverbs
Decade of 1980
Main position of adverb:
after an auxiliary and
before a full verb.

Decade of 1990
The flexibility of adverbs
triggered numerous and
meticulous grammar rules.

Decade of 2000
A split decade and
a turning point for
grammar theory.

The initial and final
position of adverbs
should be avoided and
used only for emphatic
reasons and cases of
emergency.

Controversies among grammar
books.

Emphasis placed
on the formation
and usage of
adverbs.

Positions of adverbs deviated
from standard structures made
their appearance.

From 2011 and after
Great flexibility of adverbs.
Emphasis on the morphology of
adverbs and their relationship with
the adjectives.
Adverbs of frequency can be
appeared after the verb “be” in
elliptic sentences without being
negatively criticized.

“Still” started to be used in
affirmatives.
(b) Split infinitive is used in a correct and meaningful way that rendered it as grammatically acceptable.
A great deal of heated debate among scholars has taken place for the sake of the Split Infinitive.
Although in the past, splitting the infinitive, namely to place an adverb between “to” and the infinitive was
considered to be a bad and unacceptable style appropriate only for colloquial English, this notion changed as
time went by. Nowadays, split infinitive structures are not only acceptable and frequently used by speakers, but
also substantial for the attribution of specific kinds of meaning.

Table 2
Split Infinitive
Decade of 1980
The generic term
infinitive equals with
infinitive with to.
The infinitive can be
found far away from
„to‟ only in case of
infinitives joined by
„and‟.
Late in the decade
authors started
mentioning that
although splitting the
infinitive form is a
bad style, it can
appear to colloquial
English.

Decade of 1990
Early in the decade
traditional rules of the
inseparable infinitive retain
their status.
In the middle of the decade,
split infinitive started to be
used more frequently, but it
was advisable to be avoided
in writing.
Late in the decade, split
infinitive was considered to
be essential and inevitable
for the expression of the
correct meaning of a
sentence.

Decade of 2000
Turning point of the
grammatical focus.

From 2011 and after
Continuation of the
previous decade.

Emphasis on the
linguistic environment
where an infinitive
can be placed.

Emphasis on the
linguistic
environment where
an infinitive can be
placed.

Distinguish between
forms which go with
infinitive with to or
without.

Distinguish between
forms which go with
infinitive or gerund.
Peculiarities of verbs
which can be
followed in some
cases with infinitive
and other with
gerund.
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(c) Prevalence of the Gerund form over the Infinitive – Gerund extensive usage.
Another major change of the English Grammar is the gradual prevalence of the gerund form over the
infinitive. Whereas in the past, there were verbs and adjectives completely incompatible with gerund, the very
same words started to be followed by an infinitive. In some cases the gerund structure had a completely different
meaning from that of infinitive while in others the core meaning remained the same and only a sense of it was
the difference. However, even in cases where the infinitive and gerund appear to have an equal meaning,
speakers of English have the tendency to use the gerund form.

Table 3
The Prevalence of Gerund over the Infinitive
The decade of 1980

The decade of 1990

The decade of 2000

From 2011 and after

Verbs with difference in
meaning when they
followed by infinitive or
gerund.

Structures with gerund
seem to be more
frequently used than those
with infinitive: It won‟t be
easy choosing the right
color vs It won‟t be easy
to choose the right color.

A continuation of the
previous decades.

Gerund structures
gain more and more
room in the
vernacular:
The curtains need
washing is a much
more preferable
structure than its
corresponding one:
The curtains need to
be washed.

Verbs that supposedly
have no difference in
meaning appear to have a
different sense: I would
like to dance vs I wouldn‟t
like lying.
Adjectives typically
followed by infinitive
started being followed by
gerund: He is happy to see
her again vs He is happy
seeing her again.

Gerund structures are
considered to be more
appropriate for
functioning as subjects:
Heating a big house is
expensive vs It‟s
expensive to heat a big
house.
More adjectives typically
followed by infinitive
started appearing gerund
complements: Many
people are afraid to cross
the road vs Many people
are afraid of crossing the
road.

Verbs normally
accompanied with
infinitive, when they
do not have an object
are followed by a
gerund:He allowed us
to eat in the
classroom vs He
allowed eating in the
classroom.

Gerunds used to
express various
senses deviant from
the prototypical
meaning of phrases
that is expressed with
infinitive:
He is used to waking
up at six.
He gets used to
waking up at six. vs
He used to wake up at
six.

(d) The English Language is getting more progressive.
In previous decades progressive forms seem to have a rather limited usage. This fact has been
completely reversed today. Progressive forms do not refer any more to the actions of the time of speaking. They
can express future actions and plans or the background information of a narration. Another interesting case
regarding the present‟s extended use of the progressive form is that nowadays the majority of the verbs the so
called state verbs can be found in progressive tenses, fact which signals a difference in their meaning. Scarcely
could such cases be found in Grammar Books of previous decades.

85

1st International Congress on Management of Educational Units
December 7-9, 2018, Thessaloniki, Greece

Table 4
Getting More Progressive
The decade of 1980
Basic rule: action at
the time of speaking.
For indicating an
unfinished action.
For purposes of
intensions and plans.
For definite
arrangements.
For actions being in
progress for a limited
period that exceeds
the moment of
speaking.
For future arrivals and
departures.
For continually
repeated actions

The decade of 1990
The special cases of
the previous decade
standardized as basic
rules of the
progressive form.
Used for temporary
situations and
changing or
developing situations.
For the background of
narrations.

The decade of 2000
Continuous form with adverbs
(always, forever) for a specific
trait of person or group.
To make an enquiry or statement
of opinion more tentative.
To sound more polite.
For describing something we
regularly do at a certain time
(even with usually).

Stative vs Dynamic
Verbs.

State verbs with double
meanings (think, have, taste,
weigh).

First exceptions of
state verbs found in
progressive forms.

Late in the decade even more
state verbs: see, forget, appear,
mind.

From 2011 and after
Special cases:
“She is being silly
now”.
Structures with
adverbs such as
always and forever are
used to indicate
annoyance.

For expressing feelings for a
specific period of time with verbs
like and love found in
progressive form.

(e) The get-passive form is used nowadays to a larger area of contexts. Commonly found in everyday
speech as well.
Get-passive form used to be a neglected part of the English Grammar. Some of the Grammar Books of
the past did not use to make a specific reference for this structure. It was thought to be a peculiarity of the
passive voice and it could only be found in a negative context. Throughout the decades, the get-passive form
retained its status and speakers of English started incorporating it to their speech. Nowadays, it is indeed
associated with negative meanings but it is more frequently used by learners of English and especially in oral
speech.

Table 5
Get-Passive Structure
The decade of 1980
A limited number of
references in Grammar
Books.
Get-passive structure is
used in negative
situations.

The decade of 1990
Get-passive structure
considered to be a
peculiarity of the passive
voice by some authors.
Other authors accept it as
an equivalent form to the
be-passive structure, but
always in a negative
context.
Appearance of the special
pattern “gets something

The decade of 2000
A turning point
The Get-passive structure
gained the status of a
standardized form.
Get-passive form is used for
welcome or unwelcome
events.
A special case “get+ object+
past”.
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The get-passive
structure retained its
status.
It is used in informal
English.
It is not an appropriate
form for the expression
of deliberate and
planned actions.
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done”.

The get-passive form is a
quite informal and preferable
structure for the oral speech.

(f) Gradual diminishing of “Shall” and “Ought to”.
Even though in the past the modal verbs “Shall” and “Ought To” used to be a distinct part of the
English Grammar, nowadays most of the Grammar Teaching Books exclude them from their material. “Shall”
could be found in all persons and both to affirmative and negative form. In the current period it has lost each
previous impressive status and only a limited number of Grammar Books actually refer its existence. Nowadays
“shall” is merely used as the question tag of let‟s. Similar seems to be the history of ought to which in the past
was more frequently used in positive and negative sentences and it could also be found in the structure “ought to
+be +ing”. It used to express strong advice in terms of duty and probability. Nowadays, it has lost most of its
usages and it can only function as a synonym of should indicating advice or something that is good for the
speaker. Even though it has the status of being a synonymous word for should, speakers of English actually
avoid incorporating it in their speech.

Table 6
“Shall” and “Ought To”
The
decade of
1980

The
decade of
1990

Shall
Shall not or Shan‟t.
It can be found in all persons.
For purposes of politeness and making
suggestions.
It can indicate offer or suggestion.
An equivalent form of the future will.
The negative forms of shall stopped being used
for the most part.
Shall: permission for the speaker to do something
himself/herself vs Will: the speaker requires from
somebody else to do something for him/her.

Ought to
Oughtn‟t to or Ought not to.
It expresses moral obligation or duty.
Intense sense of obligation.
Ought to: a synonym of should.
Special Case: ought to + be –ing form.

Shall: used for asking for advice.
The
decade of
2000

From
2011 and
after

A turning point.

Ought to is used interchangeably with
should.

Grammar Books of the decade include no
reference regarding the utility of Shall.

“Ought to” is used to express strong
advice and probability

“Shall” is used as the question tag of let‟s.
“Shall” can be found either with first person
singular or plural.

“Ought to” is considered to be an
equivalent form of should, but Grammar
Books highlight that it is not used often.

Used for asking advice or directions
For some authors, it is most commonly found in
British rather than in American English.
Ornamental and useless form.
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Discussion
The findings of this research made clear that the English language experiences a continuous process of
changes that never ends. The English we speak know is not the same language with what speakers used three,
two or even one decade ago. Grammar of English could not be unaffected by such tremendous alterations.
Instead it steadily and gradually changes every day, without the speakers of English being able to actually realize
it. These changes, namely the emergence of some forms, the prevalence of some structures over others or the
disappearance of specific cases are all reflected in the teaching material included in Grammar Teaching Books
published in different cases. For this reason, the investigation and monitor of such changes is not only well worth
mentioning but also extremely useful for the correct use of English.

Finally it was proven that the present study, whose goal was to investigate the diachrony of English
Grammar and how it has been changed throughout the recent decades, could be function as a useful educational
tool. The grammatical changes that have been brought to the surface could help learners, teachers and speakers
of English in general to acquire a better understanding of English. The highlighting of these changes would
enable them to use English more effortlessly and naturally, without being restricted by empty ornamental rules
imposed in the past by Traditional Grammar. Finally, due to the fact that the English language never ceases
changing, this paper becomes automatically open to future investigation and research.
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ABSTRACT
Job satisfaction and the Burnout Syndrome perceived in a variety of working environments have been the focus
of researchers for more than 3 decades as key issues or variables. The main reason for the plethora of research on
these issues is their direct link to the performance of the employees and consequently the effectiveness of their
work. Ensuring the quality of the education provided is mainly based on the human resources. In the field of
education and social care professions, which contain a greater emotional involvement in general (health, social
services), burnout is a more frequent phenomenon. As far as these professions are concerned, job satisfaction and
Burnout is passed on to those directly involved. In the educational environment in particular, these factors affect
the function of the school as an institution and consequently tomorrow's workforce. In previous surveys,
substitute teachers were included as a small portion of the sample and the particular problems they encountered
had not been thoroughly examined. The purpose of this research was to investigate whether the substitute
teachers are satisfied with the quality of their working life and whether they are experiencing work-related
burnout, given the conditions and the working status at a time when their percentage in schools is no longer
negligible, due to the absence of permanent appointments. The survey was conducted during the school year
2017-18. In order to explore the factors which lead to Burnout or job satisfaction of substitute teachers today, we
used primary data collected through a questionnaire of 18 questions that include 61 sub-questions. The sample
consisted of 418 substitute teachers serving in school units across the country. This included secondary school
teachers, primary and pre-school teachers of all ages, both working in general and special education units, that
were questioned. They submitted their views online through Google Forms. The variables examined include
work-related stress, lack of access to permanent posts or even some stability, unequal treatment in the workplace,
the intention to continue working as teachers in public schools, and the intention to quit the educational
profession, with an important reference to the reasons for such a decision. The main research findings are: a)
Substitute teachers are negatively affected by discrimination and unequal treatment at school in relation to their
permanent colleagues; b) we refer to a large percentage of a dynamic workforce with zeal that, in fact, is
thinking of quitting the profession because their goals are not fulfilled; c) constant relocations and frequent
periods of unemployment that cause feelings of insecurity, constitute the main reasons that could lead them to
quit the profession; d) substitute teachers‟ overall anxiety focuses on the bigger picture, rather than the day-today, as it is not caused by the nature of work but by external factors, such as the insecurity that the work status
and working conditions have created in recent years, due to the lack of permanent appointments.
Key words: Substitute teachers, education, job satisfaction, Burnout Syndrome, professional dissatisfaction

INTRODUCTION
Teachers‟ job satisfaction is a key issue for education, because it affects its quality and hence the labor force of
tomorrow. The development of each country's economy is in turn influenced by the workforce and this is an
issue that concerns governments around the world. Teachers are a big part of children's school life and have a
strong influence on today and their later lives (Daniilidou, 2013). The consistency and the greater effectiveness
towards their teaching objectives are achieved through adequate training and commitment to their profession.
Job satisfaction and burnout syndrome have occupied the researchers through the perspective of teaching,
administration, educational policy and psychology.
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In surveys conducted in Greece, evidence suggests that the professional satisfaction of teachers is moderate to
high and, consequently, professional burnout is lower (Papastilianou & Polychronopoulos, 2007; Platsidou &
Agaliotis, 2008; Daniilidou, 2013). A high level of professional satisfaction among Greek teachers was also
found in Koustelios (2001), Sakellariou (2014) and Petridou (2014), taking into account many factors, such as
school unit relationships and demographic characteristics. School headmasters, according to the bibliography,
have shown very high job satisfaction levels, as decision-making, autonomy and the lesser degree of control they
experience, are very important factors. Teachers in general, expressed satisfaction with their job, their
relationships with the school principals, pupils and the school environment as a whole. They showed low levels
of burnout, but the low satisfaction concerning the pay and potential promotion fields is noteworthy (Saiti &
Papadopoulos, 2015; Platsidou & Agaliotis; 2008, Koustelios, 2001). This is more observable in recent surveys,
showing that satisfaction is declining, stress and exhaustion are increasing and this happens obviously due to the
economic conjuncture. In 2016, Kamtsios & Lolis‟ research confirms that burnout and anxiety hurt both primary
and secondary teachers, regardless of their professional field.
Massari (2015), in a global research, finds that private teachers are more satisfied. In Greece, research concerns
the public sector mainly, where according to their results, the opposite is the case. This contrast is related to the
general economic climate and labor instability, as the public sector offers stability and security (Saiti &
Papadopoulos, 2015). All of the above surveys conducted in Greece, concern mainly permanent public sector
educators. Nevertheless, while the institution of the substitute teacher in Greece has become an established
reality for some of them, and the Ministry of Education has gone through even 20,000 recruitments in one year,
there are insufficient data for the job satisfaction and exhaustion of the substitute teachers working under
conditions which differ far from those of permanent staff.
The main aim of this paper is to examine the extent of job satisfaction and the factors leading to the burnout
experienced by the substitute teachers in Greece, at a time when the changes, mainly in reintegration and the
flexible, insecure work regime, tend to be never-ending.
Specific objectives: (a) to investigate the responses of current and former substitute teachers, according to the
factors affecting job satisfaction and the occurrence of the burnout syndrome; b) to investigate the rates of work
commitment, their intention to abandon the profession and the reasons that would lead to such a decision.

1. Teachers job satisfaction
In search of the definitions of Job Satisfaction, we find that opinions differ and that there is no commonly
accepted definition (Dimitropoulos, 1998; Brouzos, 2004). The only point to which the views converge is the
fact that it is a multidimensional concept that is shaped by many parameters (Koustelios, 2001; Brouzos, 2004),
but its spherical nature is certainly not rejected (Makri-Botsari and Matsaggouras, 2003).
The most accepted definition is given by Koustelios & Kousteliou (2001), who express the view that job
satisfaction is defined as the "positive and negative attitude towards someone‟s work or certain aspects of it". A
more modern approach says it is the realization of personal and working prosperity, achievement and
professional success, within the framework of productivity, enthusiasm and happiness in terms of work (Massari,
2015). The various aspects of job satisfaction must be considered separately so that we can determine whether
they contribute to the general satisfaction of the individual. Overall, the assessment of professional satisfaction
cannot be accurate (Spector, 2000).
The modern educational environment where changes take place rapidly and the common demand is quality in
lifelong education for all, the school is called upon to follow the developments and provide students with the
appropriate resources for their later life in a multicultural and technologically advanced environment. The burden
for the proper functioning of the school, apart from the state, falls on the shoulders of teachers whose role is
catalytic (Matsaggouras, 1998; Papanaoum, 2003). Around the middle of the 20th century, their role was
redefined, and so, surveys conducted after 1970, dealing with education policy, focused on the human potential.
In this context, according to the bibliography, the factors determining the job satisfaction of teachers are
classified into two categories. The endogenous, individual or demographic factors, referring to the employee's
internal motivation, character, perceptions and experience, and the exogenous or environmental factors, that refer
to the working environment and its influence on the employee (Delichas, 2010).

2. Burn Out
Over the last few decades, burnout rates increase among workers of various disciplines (Papastylianos and
Polychronopoulos, 2007; Petridou, 2014). According to Maslach & Jackson (1982), burnout appears due to
stressful situations and is the result of the person‟s exposure to them through their work for a long time.
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Edelwich & Brodsky (1980) define burnout as the "progressive loss of idealism, energy and purpose,
experienced by people in the helping professions as a result of the conditions of their work" as referred to in
Maslach (1986). An important factor is work-related anxiety, and it is growing due to socio-political-economic
conditions. Burn out is considered as the body's reaction to everyday stress. (Maslach & Schaufeli, 1993).
Freudenberger (1980) notes that the syndrome affects both the person‟s soul and body and has three main
features (signs / symptoms): A). emotional fatigue, b) depersonalization / cynicism, c) reduced performance /
cognitive exhaustion. The effects of the syndrome are evident both in the workplace and in the other aspects of
the person's life. Negative attitude in the workplace occurs, which means abandoning the effort to find a solution
to problems, but also tension or resignation in family, personal or friendly relationships. (Education
International/ European Trade Union Committee for Education Stress Report, 1999).

2.1. Teacher burnout
It is generally believed that the teaching profession is privileged. Fewer hours of physical presence in the
workplace, make it easier to the eyes of the observers, compared to other professions. Worldwide research
papers by Johnson et al. (2005), but also by O.E.C.D. (International Organization for Economic Cooperation and
Development, OECD) in 2013, prove that working as a teacher is one of the most stressful professions. More
than one third of the teachers think that their profession is the main source of stress in their life. Especially, as far
as Greece is concerned, more than 50% of teachers say they are suffering from work-related stress (European
Agency for Safety and Health at Work, 2009).

2.2. Factors
The justification for the high anxiety teachers experience, according to Halling (2004), is as follows: A).
Emotional involvement with parents of pupils, B) lack of initiative (The school framework removes the ability of
employees to define their own goals, which each employee seeks), c). role ambiguity, d). lack of social
recognition and prestige, e) Excessive expectations of new entrants.
Educational International (EI), European Trade Union Committee on Education (E.T.U.C.E., 2008) and the
European Agency for Safety and Health at Work (E.A.S.H.W., 2008) have highlighted the most important
stressors for teachers. Surveys agree that stress is not about the individual level but the organizational. These
factors are similar to those reported by Kyriacou (2001) in his earlier research and include educational skills,
workload, increased responsibilities, overloaded and heterogeneous classes, problematic behavior of pupils and
parents, unhealthy relationship with managers, poor financial inflow, job insecurity, poor working conditions and
environment, frequent changes in curriculum, new methods and requirements concerning new technologies,
reduced opportunities for lifelong learning, poor incentives, low pay, evaluation, frequent reforms, lack of expert
support, low recognition by the public, imbalance between personal and professional commitments, excessive
paperwork, etc.
In particular, as far as Greek educators are concerned, Mouzoura (2005) adds: inadequate training for crisis
management at school, almost complete lack of professional development, pupil assessment, compulsory second
or extra specialty teaching, delays in final placement in a school unit. State indifference, school leadership and
conflicts add to the factors that favor work-related stress among teachers (Patsalis & Papoutsakis, 2010). At
primary level, children's safety, responsibility and disrespect appear as powerful anxiety factors along with
society's perception that school needs to solve various social problems (Koutsianou, 2013; Petridou, 2014). In all
these, Kondilis et al. (2013) add the effects of the economic crisis.

2.3

Substitute teachers

Article 17 of Law 1566/85 (Ministry of Education, 1985) explicitly states that substitute teachers are recruited to
cover staff needs that occur due to the temporary absence of permanent staff. The cases where recruitments are
carried out, are made clear. It is stressed that the need must be extraordinary, which means that the permanent
teacher is on leave. The figures for the recruitment of substitute teachers in recent years prove that this law is not
implemented.
By Law 3845/2010, "Measures for implementing the support mechanism of the Greek economy by the memberstates of the Eurozone and the International Monetary Fund", referred to as the first "memorandum", a 5: 1 ratio
of retirements/ appointments was imposed to Greece, which means that only one would be appointed for every 5
teachers who were retired. In 2014, the required ratio reaches 10: 1. Even if this seemed highly unfair to teachers
and education in Greece, in fact the Greek Primary Teachers‟ Federation refers to real figures that correspond to
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a ratio of retirements/ appointments to 45: 1. This automatically means that substitute teachers covered
permanent rather than functional needs.

3. Research Hypotheses
A) We initially assume that substitute teachers suffer great work stress and this leads to professional burnout
because of the long-term situation they have experienced over the past 10 years. We take factors that affect
burnout and satisfaction at work into account. The substitute teachers involved in the survey are both current and
former workers, who don‟t work today because of job cuts in the Greek school, but have long experience in the
public sector and the working regime we examine. The rates of work commitment and the intention to abandon
the profession are also investigated. B) We assume that substitute teachers in general, even if they are
experiencing adverse working conditions, do not want to leave the public school. C) We assume that the reasons
which lead to high levels of stress and burnout include constant relocation, job insecurity, and discrimination in
the workplace due to the status they are working under.

4. Research Methodology
4.1. Description of the research tool
The survey was quantitative and was conducted in March 2018, through a questionnaire, which was created in
Greek by the researcher, with the help of the supervising professor, on the basis of the relevant literature and
articles related to similar subjects. The questions were mainly based on theories of burnout, work-related stress
and satisfaction. The questionnaire was anonymous and common to all respondents. It was distributed and
received online.
The questionnaire used in this survey included 18 questions divided into 61 distinct parts. In addition to
questions about demographic characteristics (gender, age, education, years of work, specialty, working
relationship, marital status), almost all others were classified according to the Likert type scale, ie closed
questions with specific content , where respondents are asked to express the degree of agreement or
disagreement. Descriptively, the Likert type scale was used from number 1 (Absolutely disagree), 2 (disagree), 3
(neutral, neither disagree nor agree), 4 (I agree), 5 (I totally agree).
Descriptive statistics and inductive statistics were compiled, consisting of a) Factor analysis and b) Analysis of
structural models. In particular, in structural model analysis, in order to investigate the correlation intensity of
the factors between them, the Structural Equation Modeling (SEM) methodology was used. The factors used are
(a) Intention to Abandon the profession, (b) Anxiety, (c) Equal Treatment – Workplace Discrimination (d)
Intention to Stay and (e) Permanence. The foregoing Factor analysis highlights individual factors that will be
implicitly related to the structural model. The validity of the metric is determined in accordance with the
following:

4.2. Metric Model
The metric model was tested using Confirmatory Factor Analysis (CFA). The metric model was defined in the
AMOS program, introducing the questionnaire elements as observed variables and then linking them to the
structural variable that counts each item.
To control the metric model, all variables are treated as exogenous, that is, no relationship of influence (linear
directional arrows), except correlations between all structural variables (bilateral arcs). Then the loads of
observed variables (to be greater than 0.6), the CR and AVE coefficients for the structural variables (must be
greater than 0.7 and 0.5, respectively), as well as the correlation table of the structural variables, where the
correlations must not exceed 0,9.
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Figure 1
Factor Correlations

5. Discussion
In the present study, the factors that cause unpleasant feelings such as anxiety have been given special attention,
as the substitute teachers now account for a large percentage of the workforce in Greek education. Their personal
views were investigated and research cases were confirmed. As can be seen in Figure 1, a strong correlation of
anxiety with permanence, intention to stay, abandonment intention and discrimination in the workplace was
found. The intention to stay and the intention to leave are also related to unequal treatment at the workplace.
The majority of the deputies (over 60%) is permanent staff and meets permanent needs of the public schools,
contrary to what the law clearly states. They appear fully committed (contribution to society, love for the
profession), but dissatisfaction is found in various fields. The main reasons for them to abandon the profession
are the successive relocations (86.4%), the low earnings in relation to secondary costs (74%) and the unequal
treatment. Behaviors of unequal treatment and discrimination in the workplace are at high levels due to the
employment regime, stemming from the central administration's indifference to equating workers‟ rights.
Frequent unemployment (87.4%) and insecurity (89.9%) disturb the sample at overwhelming rates. The deputies
feel that they rely on the mood the ministry happens to be in, because of the changes it often promotes
unexpectedly. Some, in spite of the adversity they experience at work, remain to avoid wasting the years they
invested in order to be appointed as permanent staff, in the possibility of a new change. Searching for another job
has dubious results. The need for stability is evident in both young and old substitute teachers. It affects their
personal life, the relationships in school and, of course, the work that remains incomplete. Participation in
decision-making, lack of initiative and non-existent promotion are important sources of dissatisfaction as well.
The stress of substitute teachers is related to their responsibilities towards their students (overloaded classes,
supervision at break), the project effectiveness (behaviors, learning problems, infrastructure issues), the conflicts
at school (70% have experienced conflicts some time), and the support offered by several education specialists
(63% say there is little, moderate or none at all. Despite the lack of support, they say they feel generally
sufficient).
The overall conclusion is that the stress and dissatisfaction that the deputies experience, focus more on the bigger
picture and then, to a lesser extent, on the day-to-day. The reason for this is the constant exposure to stressful and
exhausting working conditions that affect their professional and personal lives. This means that the problems
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arising in their lives are so many and last for so long, that their daily routine and its difficulties do not concern
them much. They try to work properly as far as the quality of the service they offer in the public school is
concerned, but the anxiety they experience is cumulative and inevitably leads to professional burnout.

6. Conclusion
Teachers constitute the central pillar of public education, so the government should take their job satisfaction
into account, with the aim of improving the services they provide to the pupils. Teacher satisfaction is the path to
higher efficiency and therefore, to a high level of public education, which is necessary in the very demanding
times we live in.
The substitute teachers who make up a large proportion of employees in public education appear to be highly
dissatisfied with issues, such as the conditions of entry to the profession, working conditions and education
policy, that should be further examined and improved, since it has already been shown that a satisfied staff in
education, can guarantee better and more effective education in public schools.
In addition to more permanent educational reforms with no successive changes, (which are deemed necessary to
reduce injustice against the deputy staff and to promote stability in their lives), school administrators and
colleagues should take into account the fact that these workers enter education under this regime, not because
they are second-class teachers, but due to political and economic circumstances, and therefore, should be treated
equally to permanent staff.
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Summary
The subject of education is always at the center of political and social debates. According to the most
recent conclusions of the National and Social Dialogue on Education (2016), education is defined by two axes.
The first pillar concerns the knowledge society and the second the digital age that characterizes modern Greek
society as well as education. Now that society is in the midst of political and economic changes, education is
being upgraded and restructured.
The aim of restructuring is to reduce inequalities through the empowerment of the weak. It is necessary
to establish public education that essentially means democratic education in a modern multicultural way. The
education system must be detached from the centralized mechanism. The school must acquire its financial
autonomy. Through the OECD's positions, the philosophy of a training based on the transfer of powers is
proposed.Therefore, it is important to identify the sectors that will help it make use of the reforms introduced for
it by the state bodies.
Key words: National Dialogue on Education, reorganization of education system.
INTRODUCTION: THEORETICAL PROBLEM
the problem and its dimensions.
Relying on the OECD's report on education (Naftemporiki, 4/12/2013), Greece has been limited to 42nd
from its 25th place. It is necessary to establish a plan for the upgrading of education at all levels. It is worthwhile
to stand by the root causes of this situation. There are a variety of factors that determine the bases of the given
problem.
The economy of 2008 was downgraded due to the financial system crisis, affecting Greece in 2010 as
well. The close relationship between the economic crisis end education leads to a problem that is evolving. The
cuts that have been made due to the reduction of budget expenditures to reduce the country's deficit have plagued
Education by reducing its funds. At the same time, rising unemployment and the reduction of incomes and
benefits, affect vulnerable families, affecting the education of young people. The changes that have been made to
Education on a periodic basis to solve the issues did not work effectively to bring about a change in the system.
It appears that the downgrading of Greek Education is due to economic and political factors.
There is an urgent need to identify the innovative measures mostly but not the reforms that will abolish
old past stereotypes. There is a need for a spirit of tolerance while at the same time education is required to be in
action and action for itself and not passively accept the reforms legislated by state bodies. This means that
primary, secondary or tertiary education must be independent without problems.
There is a need to establish public education, which essentially meansdemocratic education and shared
participation, regardless of gender, background, social background, religion and physique. In order for this to be
the case in practice, it is necessary to carry out a clean-up of the soil. What I mean is to relieve the educational
system from the centralization mechanism, to strengthen the education and take responsibility of the bodies
involved (head teachers, teachers), as well as its active members (parents‟ and guardians‟ associations).
Following a review conducted by the OECD (2011), it was suggested that the philosophy of education should
move in the context of devolution.
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The role of education
The role of compulsory education is multifaceted as it affects many sectors of society, determines the
form and evolution of the social context, shapes potential future citizens and shapes the political and economic
landscape. Compulsory education has many issues to solve: (a) operational phase issues (meetings, counseling
meetings, student parades removal, etc.), b) school unit issues (networking with schools, setting up a school
newspaper, annual theatrical performance , cooperation with foreign schools, etc.),c) issues of cognitive
knowledge (20% -30%) reduction in content, school activities, repeat examinations in gymnasium, course
ratings). In addition, it has been mentioned above to educate teachers on the use of digital media, the use of
image and sound in lessons and the participation of children with different ethnic origins. An active role is also
played by the professor, who must be disengaged from the old model of teacher education and adopt a different
profile ("professor consultant").
The field of higher education is a pillar of education. The current situation for the transition from
secondary education to secondary school education indicates that school and tutoring are booming, while the
family is financially burdened to support the education of a child. This is why tangible solutions must be given
immediately and justice be drawn between the will of one and the other. These changes will be made through the
New Lyceum and the Mobility of Universities. The benefits will be the following: Students will study what they
really want, the degree will be important, the time and the preparation for the lessons will be reduced (National
and Social Dialogue on Education - Findings, 2016).
In order to make this possible in the context of modern education it is necessary to train the teachers.
Most teachers focus on acquiring pedagogical competence through either two-year programs or seminars. Thus,
a teacher qualifications framework is created and their desired profile is determined, which is a necessary tool
for the empowerment of the teacher.
However, the most important and relevant is the observance of the Pedagogical Code of Democratic
Humanism, which not only prepares children for school but also it emphasizes diversity and teamwork. Children
learn to accept the different and moral rewards, while at the same time drastically and effectively tackle various
phenomena of school crisis (bullying, dyslexia, etc.).At the same time, because of the concentration of many
different cultural elements due to the influx of migratory waves, the Vygotsky "Small School" is being
implemented, which provides the afflicted child with a learning context in terms of "a zone of impending
development" (National and Social Dialogue on Education - Findings ", 2016).
Greece meets several of the specifications to become a regional training center. This clearly helps with
its geographical position as it links Europe with Asia, but also the mobility of students and the reputation of its
universities for the quality of teachers. The National Bank's study has produced an Index of Education to
measure the competitiveness of the world of universities. The figures show that the important factors are
theindependence of the university, the quality of its teachers, the percentage of costs and the language of the
country.
Based on the results, relevance to international standards could increase incoming students in Greece to
about 110,000 from 27,600 in 2015. What the state needs to do is to establish a common national strategy for
higher education, to empower autonomy funding according to the results of global partnerships, to introduce
policies and incentives for the advent of academic dissemination, to promote the creation of Centers of
Excellence in Greek and to increase the expenditure in higher education.
Due to the economic crisis, Greece needs immediate new incentives to strengthen its economy. This can
happen if Greece, like other economically developed countries, invests in the education sector. This will improve
the country's entrepreneurship and combined with an improved education system the growth-creating effects will
be multiplied.
Purpose
The purpose of the research is to propose an organizational framework to address the challenges of
school reform, which is the lack of time for teacher training and the inability to exchange knowledge among staff
at all levels (Collinson & Cook, 2001).
Research questions
In the context of the theoretical discussion we have set out, we come to the following research questions:
1. Is the restructuring of Greek education related to the economic recovery and the creation of such an
infrastructure for improvement?
2. There is relevance of the efficiency of the education system with key areas of compulsory education
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• its structure;
• The curriculum;
• training young people and exploiting their knowledge in the future (quality - teaching)
• Internal and external evaluation of educational work in school units;
3. The quality and success of educational reforms is directly related to
• The social and cultural environment;
• Family and political culture on the position, importance and services of the school in Greek education?
• The centralized nature of the Greek educational system;
• Training of education staff;
• Teacher training?
• Involvement of parents and pupils as stakeholders and society in general, by contributing to a more
meaningful dialogue on education, since they are the recipients of it?
Comparative study of OECD positions and the findings of the Dialogue
Committee on Education (2016)
From a comparative study of the OECD's positions and the Education Dialogue Committee it appears that:


In line with the OECD and the Dialogue Committee on Education, both refer to areas of improvement
and structural change in common areas in the light of a different visual (centralized - decentralized)
system).



The OECD and the Dialogue Committee are not totally identical, since the first concerns the structure
and operation of secondary education, while the second one concerns the results of the secondary
education system concerning the introduction of graduates in tertiary education and their treatment by
the National Education Framework , their distribution and gathering in schools that they did not
prioritize.



There is no match between OECD and the Dialogue Committee on Education, since the latter does not
refer to the way teacher are chosen and their professional development, which the OECD attaches great
importance to the efficiency of the educational project.



While the OECD refers to the principles of quality assurance in higher education and parallels Greece's
position vis-à-vis its member countries and the EU, stressing the internal and external factors affecting
it, we note that the Dialogue Committee on Education refers to the internal framework of changes
improving and modifying the structures of the universities.
OECD recommendations

Basic principles for EU countries of highly performing policies and practical education systems can be
a guide to:
• have clear objectives,
• build on the professionalism of teachers,
• make good use of structures and institutions to support and improve education,
• Ensure that assessment systems provide objective information on the results and purposes of
accountability and improvement.
There are some basic principles that can be a guide for governments to:
• have clear objectives that are understandable to the public
• have their support,
• invest in the professionalism of teachers,
• aim at recruiting young people and developing excellent teachers and executives,
• focus on the achievements of each school separately, ie the units that teaching and learning is made.
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Improvements across the education system can be achieved through strong, consistent and sustained
political support and leadership.
The main recommendation of the OECD is that Greece should continue to focus on improving the
quality and equity of its education system and teaching pupils and students. It proposes a series of policy
measures that rationalize and educate the weaknesses of the system.

The School in the Epicenter of Governance and Finance
Rationalizing and improving the governance and funding of Greek education are essential for the proper
functioning of schools. This requires forming a vision for education that will be completely oriented in the
future. A clear picture of the available resources is the development and support of the institutions that structure
the school, and the performance of schools with a distinct identity and their potential to cover the right to equal
opportunities in education.
It also requires the creation of a body of permanent educators and managers of education (permanent or tenure of
the director?), which can contribute to the development of strong educational institutions and provide high level
education to students.
Support learning for all students
Greece's commitment to equality can be balanced by enhancing efforts to maintain and improve
equality and quality at all levels while focusing on the less favored. At the same time, it is important for the
country to continue to focus on targeted interventions for pupils from vulnerable social groups and nonprivileged schools.
Support for school improvement
There is a need for an environment in which school can be improved. This environment requires:
• improving the administrative management of workers in terms of their allocation,
• supporting individual and collective professional development processes for teachers and managers,
• setting up an evaluation strategy for accountability and school improvement.
• developing practical tools and procedures for evaluating schools and managers
• Valid and reliable student ratings.
Research methodology
Research is ranked in quantitative descriptive surveys, where their data are quantified in numbers. They
are accompanied by frequency tables and are capable of multi-faceted statistical processing and analysis. In
order to carry out the survey, the quantitative approach was chosen with the data collection tool the
questionnaire. The research was based on cluster sampling. The questionnaire was selected to record the
positions of teachers and school managers for the subject under investigation. According to the questions
contained in the questionnaire, it is ranked in the type of questionnaire for the attitudinal questionnaire. The
questionnaire is common to managers and teachers. Although the above sampling method is widespread, it is not
the appropriate method for selecting the representative sample. Consequently, the results of this research effort
can not be generalized. But they can be a reason to carry out research related to this topic. For the final
compilation of the questionnaire, we used the five-step Likert scale (Cohen et al, 2008).
The questionnaire was divided into four (4) parts. The first part includes the demographics of the
respondents, the second part the module "Evaluation of Structures and Staff" consisting of seven (7) questions,
the third part the section "Social and Cultural Environment" consisting of four (4) questions and the fourth part
of the section "Educational Reforms, which consists of five (5) questions.
Statistical data processing
The data were processed using the SPSS statistical packet and using frequencies and cross tabulation.
Given the limited number of samples, it cannot be generalized to a nationwide population, except in the schools
in the area under investigation.
Sample of the survey
Altogether, 85 questionnaires were collected. The survey sample consisted of 42 men (49.4%) and 43 women
(50.6%).
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Discussion of findings
The answers that have emerged confirm the research questions that were originally raised. Thus, it
appears, according to a common assumption, that it is a prerequisite for the restructuring of education. Education
budgeting processes are under-funded and apparent under-funding of the school appears from 2011 until 2017
when the OECD stresses disarmingly that "the first practical step should be to spread an accountability
culture)and financial support (https://selidodeiktis.edu.gr, 2017).
The centralized educational Greek system hinders the quality and success of educational reforms, as
well as the social and cultural mosaic that the school is trying to integrate within. It is therefore necessary to
implement the vision, which is presented in accordance with the OECD's positions on education in Greece, the
rationalization and improvement of the governance and funding of the education system and schools. Providing
"financial transparency" in terms of available resources, giving faculties distinct identity and competencies and
creating a permanent educational potential,(ICT, multiculturalism, teaching methods) (www.nafteboriki.gr,
2016).
Conclusions
On the basis of the OECD proposals, indicators for high education objectives need to be increased by
measures for each mapped area of each target. An investigation into 'gaps' should be carried out, where
systematic data collection could develop a long-term improvement strategy that would meet future needs.
Greece, in line with the OECD's positions, can turn its education system into a driving force of more
participatory and sustainable growth, so that through the training of educational staff teachers improve teaching
practice and teachers become accountable for performance to improve the learning process. The evaluation of
teachers' work should therefore be designed with the aim of giving feedback to them so that they can learn, think
and adapt their tactics, and also with a view to providing the pupil of education and training, who is in the center
of the educational process.
At the same time, the structures of post-secondary education must contribute to addressing the needs of
its graduates and the skills that employers need in order to reduce the unemployment rates of graduates. The
location and the work of the school becomes crucial for the realization of all these changes and the formation of
a corresponding culture.The evaluation works as a SWOT analysis and, at the same time, it exploits the proper
management of specific and human resources and, through the feedback it provides, "affects the quality of
schools and the education system as a whole".
A key strategy for implementing planned actions is to provide incentives and collective bargaining to
achieve both short and long-term goals.
Secondary and post-secondary education structures must be linked to society by creating opportunities
for communication with them so that potential tomorrow's citizens can experience the reality and be able to make
use of the education they have received at school.
Our suggestion is the following. Through innovative recruitment procedures, teachers who would be
hired in schools, wherever they might be, would be useful because they have developed personalities towards
them to do their job they are going to undertake (a trainee teacher, trainee manager).
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ABSTRACT
In the current age, due to the cultural diversity of societies, the development of an educational policy
that meets the needs of all students is at the forefront. Countries are called upon to formulate and adopt policies
aimed at achieving all the aims of intercultural education. Intercultural theory is based on equality, justice,
recognition of diversity and social cohesion. The existence of immigrants terminates the period of homogeneity.
In accepting this new reality, education that is provided to society plays an important role. However, in parallel
with society, the composition of school units, whose diversity and multicultural character are constantly
increasing, is shaped accordingly. It is therefore necessary for the educational system based on new data to
support academic immigrant pupils and to accept the diversity and diversity of modern society (Govaris, 2001).
At this point, it is worthwhile mentioning that the educational system as an institution to be seen as successful
must promote the respect for the diversity of all students. (Angelidis & Hadjisotouris, 2013).

Intercultural Education is the response of the educational system in Greece to the changes that take
place within the socio-cultural context. Multiculturalism is an enriching factor for society and the educational
system and forms the preconditions for a mutual interaction between different cultural traditions. In the age of
globalization, many students from different cultural backgrounds come to Greece annually. The bet that Greece
has to face is to be able to adapt to the new data that is created daily. The immediate goal is to turn multicultural
society into a democratic intercultural one with principles such as equality and respect being at the forefront.
Thus, all citizens of the country, indigenous and non-national, are called upon to fully embrace these principles
and impersonate them in their everyday lives. A common phenomenon in Greece was the refusal of schools to
register foreign children on the grounds that the schools are full and given the current crisis there is the fear that
this practice will reappear. (Lagoudakos M.)

In most European countries, Intercultural Education is the subject of Inclusive Education, and teaching
in informal learning environments, apart from the traditional room, is considered part of inclusive philosophy,
where diversity is being promoted as a learning resource (Booth & Ainscow, 2002). At present, European
societies have become increasingly diverse as a result of legal and illegal migratory flows, and teachers face the
challenge of managing the presence of immigrant pupils. Consequently, the main weight of recent educational
policies and guidelines at European level was to promote intercultural education characterized by social cohesion
through the integration of immigrants. In most European countries Intercultural Education is the subject of
Inclusive Education and teaching in informal learning environments, apart from the traditional room, where
diversity is projected as a learning source (Booth & Ainscow, 2002).

In conclusion, the Greek education system at the level of general objectives should be geared towards
cultivating a comprehensive intercultural identity of students that will allow them to co-exist in harmony with
others based on recognition and acceptance. This means that the development of a critical intercultural approach
requires a shift from an ethnocentric educational approach to an approach that allows viewing issues from many
different cultural perspectives (Maniatis P., 2012).

Key words: education policy, education, intercultural education, multiculturalism, inclusive education,
diversity
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INTRODUCTION
In the current age, due to the cultural diversity of societies, the development of an educational policy
that meets the needs of all students is at the forefront. Countries are called upon to formulate and adopt policies
aimed at achieving all the aims of intercultural education. Intercultural theory is based on equality, justice,
recognition of diversity and social cohesion. The existence of immigrants terminates the period of homogeneity.
In accepting this new reality, education that is provided to society plays an important role. However, in parallel
with society, the composition of school units, whose diversity and multicultural character are constantly
increasing, is shaped accordingly. It is therefore necessary for the educational system based on new data to
support academic immigrant pupils and to accept the diversity and diversity of modern society (Govaris, 2001).
At this point, it is worthwhile mentioning that the educational system as an institution to be seen as successful
must promote the respect for the diversity of all students. (Aggelidis & Hadjisotouriou, 2013) This paper aims at
the full focus and explanation of the comparative view of Greece's educational policy on intercultural education
with other European countries.

The educational policy for intercultural education in Greece
Intercultural Education is the response of the educational system in Greece to the changes that take
place within the socio-cultural context. It includes a pedagogical approach to managing the multicultural
character of society as it has evolved into a shape from historical, social and economic conditions (Gotovos,
2002). Multiculturalism is an enriching factor for society and the educational system and forms the preconditions
for a mutual interaction between different cultural traditions. Consequently, intercultural education is linked to
the process of meeting cultures and their mutual interaction. It stems from the need for each society to manage
the flexibility, traditions, values systems and symbols within a social context.

Missions around intercultural education are influenced by the conditions prevailing at that time and the
space-time context in which they are formulated. Greece tends to slow down on developments in the various
policies of intercultural education and has reduced benefits compared to other European countries. Therefore, it
is advisable, through the comparative approach, to implement successful diversity of other diversity management
policies. In fact, intercultural pedagogy raises the demand for recognition and the equal presence of a range of
different forms of cultural capital in the field of education. (Maniatis P., 2012)

In the age of globalization, many students from different cultural backgrounds come to Greece
annually. The bet that Greece has to face is to be able to adapt to the new data that is created daily. The
immediate goal is to turn multicultural society into a democratic intercultural one with principles such as
equality and respect being at the forefront. Thus, all citizens of the country, indigenous and non-national, are
called upon to fully embrace these principles and impersonate them in their everyday lives. Interculturalism as a
concept is emerging in our country in the 1980s, and in 1990 it emerged as an educational policy. Indeed, at that
time, the arrival of various migratory flows from the Balkans, the countries of the former Soviet Union, Asia and
Africa took place. Law 2413 of 1996 on the level of education policy of intercultural education allows
recognition of the multiculturalism of Greek society and the parallel establishment of intercultural education in
the educational curriculum.The law concerns the creation and operation of schools of primary and secondary
education that will be able to offer education to children with different specificities. From 1997 to 2004, various
actions were undertaken in Greece aimed at improving the performance of children of minorities threatened with
marginalization and educational inequality and their smoothest integration into the Greek educational system.
Thus, the Institute for Education of Homogeneous and Intercultural Education was established, which dealt with
various issues of intercultural education and was recommended by the Ministry of Education. As regards
education policy on intercultural education, it is usually done under the responsibility of the state and not the
school unit. A common phenomenon in Greece was the refusal of schools to register foreign children on the
grounds that the schools are full and given the current crisis there is the fear that this practice will reappear.
(Lagoudakos M.)

In recent years there has been an effort to educate teachers on issues related to intercultural action.
Besides, the teacher in the intercultural school is obliged to have a culture-centric competence and to have
knowledge of counseling to help foreign students (Lecca, Quervalu, Nunez, & Gonzales, 1998). School leaders
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and, more generally, school leadership have a duty to encourage teachers to engage in inclusive culture and to
engage them in intercultural education with empirical strategies and proper guidance (Leko & Brownell, 2009).

A teacher's abilities are based on: understanding multiculturalism and its implications, understanding
concepts such as ethnicity, diversity and minority groups, and learning the skills of counseling through which the
values of multiculturalism will be reflected. Each teacher should make it easier for pupils with different cultural
and linguistic backgrounds to adapt to their new cultural environment while at the same time sensitizing students
of the dominant culture to the acceptance of their different classmates in order to harmonize their coexistence.
Moreover, the multicultural professional development of the teacher is a necessary continuous process designed
to meet the needs of the local community.

But as Greece, as a country that taught democracy in Europe, the main concern is the strengthening of
values such as equality, justice and solidarity, as this guarantees human rights and gives the various cultural
groups the privilege of retaining important elements of their culture and participate actively in the common
national culture. This is also the basic pursuit of the educational policy of the countries of the European Union,
in order to reduce discrimination and poverty, and to all of them actively contribute to social activities.
(Lagoudakos M.)

In conclusion, the Greek education system at the level of general objectives should be geared towards
cultivating a comprehensive intercultural identity of students that will allow them to co-exist in harmony with
others based on recognition and acceptance. This means that developing a critical intercultural approach requires
a shift from an ethnocentric educational approach to an approach that allows viewing issues from many different
cultural perspectives. (Maniatis P., 2012)

The educational policy for intercultural education in Europe
The educational systems of European states to address the multiculturalism of their societies have
brought to the fore the concept of intercultural education. The former major colonial powers of Europe - Great
Britain, France, Belgium, the Netherlands - with the migration of the workforce that reached it culminated in
1970, filled a multitude of different ethnic, color and language worlds. Along with the expansive policies of the
countries in question, their educational policies concerning the education of migrant children, the teaching of the
language of the state as a foreign language and the status of teaching mother tongue were also to be regulated.
When one compares the educational policies implemented in Europe, he observes differences in the approach of
the same subject, based on how the concept of the nation is interpreted, as well as the legislative, administrative
and political differences, from the countries of Western Europe such as France and Switzerland.

Thus, we find at the center of the pedagogical debate the various pedagogical programs and practices
that talk about equal opportunities, social and school integration, the lack of knowledge of the official language
of the state and anti-racist education. Starting in the 1980s, two approaches to the issue of immigrant education
were made distinctively: 1. The sociological approach, which deals with social inclusion through the provision of
equal opportunities. 2. A cultural approach, which considers that an intercultural understanding must be realized
in order to achieve the main objective of education.

Over the last 35 years the concept of intercultural education has crystallized, at the level of pedagogical
theories, based on pedagogical practices and programs. Intercultural education is based on intercultural
pedagogy, which in turn is based on a wider understanding of "culture". (Bojan, C, 2009)

The process of promoting intercultural learning was accelerated in the 1990s with the European Council
and coincided with recognizing its importance not only in Western European countries but also in other parts of
Europe such as the southern countries or the countries of Central and Eastern Europe Where cultural diversity
issues have become very important since the fall of communist regimes. Today teachers in Europe are facing
challenges for which they have not been adequately prepared in their training on intercultural issues and are
doing so because they are in continuous training. The main objectives of European education policy are: a) liferelated knowledge and skills in an intercultural society and awareness of each culture; b) the prevention of
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prejudices and stereotypes and the acceptance of different views; respect for the cultural diversity and cultural
identity of each other and d) the promotion of action against discrimination and intolerance. (Herlo, D, 2015)

In conclusion and based on all of the above, European societies have become increasingly diverse as a
result of legal and illegal migratory flows and teachers face the challenge of how to manage the presence of
immigrant pupils. Consequently, the main weight of recent educational policies and guidelines at European level
was to promote intercultural education characterized by social cohesion through the integration of immigrants. In
most European countries Intercultural Education is the subject of Inclusive Education and teaching in informal
learning environments, apart from the traditional room, where diversity is projected as a learning source (Booth
& Ainscow, 2002).

Greece's educational policy relations with other European countries on intercultural education
In Europe, each member country is responsible for defining and adopting the educational policy that
will follow. There are many examples of intercultural education. Greece has the potential to integrate many
intercultural education management tactics from European Union countries (Sweden, Germany, Belgium, the
Netherlands, etc.), as long as they integrate them together in its national educational policy. However, due to
reduced benefits compared to other European countries, Greece is slower in the development of different
intercultural education policies. Thus, through the comparative approach, it is called upon to implement
successful policies in other countries.

Initially a dominant role in teaching will be the respect for the needs and particularities of the foreign
pupil by both the teacher and his classmates. More simply, the teacher should not discriminate and his own goal
will be to try to lead to the progress and success of each student regardless of color, gender, ethnicity.
Scandinavian Peninsula countries (Sweden, Norway and Finland) are considered to be innovative in the
implementation of good intercultural education projects. Based on the inclusion model, Scandinavian
intercultural education is based on offering equal opportunities regardless of racial, religious and socio-economic
criteria (Yavrimi, Papanis, & Roumelitotou, 2009).

Another successful policy of intercultural education that Greece should adopt concerns the
simultaneous coexistence of Greek with the mother tongue of migrants. Scandinavian countries are pursuing an
agenda that includes the creation of hybrid identities, the recruitment of teachers from minority groups and the
composition of cooperation networks within and outside schools (Angelidis & Hatzisotouris, 2013). In
particular, Greece can adopt practices from Sweden, such as bilingual teaching of migrants, promotion of culture
and culture in the country of origin, recruitment of specialized staff (psychologists and social workers). In the
Swedish education system, the concept of multiculturalism has a leading role in the whole curriculum. Each
school is potentially intercultural, as long as there are half the native-half aliens.Thus, in any school there are
foreign learners who can be offered intercultural education privileges, thus enhancing the bilingual education
through the curriculum. In Swedish intercultural schools, basic lessons are taught in two languages, in the
majority of foreign-language class students and in Swedish, with the presence of two teachers in order to
enhance the child's psychological development and to provide immediate assistance to the creation of a cultural
identity. This has a positive effect on its socialization, stimulating its self-confidence and leading it to better
performance. So, speaking about the case of Sweden, we are referring to a remarkable case, because the child
retains the right to learn his mother tongue and the language of his parents (Palaiologos & Evangelos, 2011).

In addition, it is necessary to develop intercultural skills teachers in countries such as the French and
Flemish Community of Belgium, the Netherlands, the United Kingdom and Norway (Nicolas, 2008). This
conquest can be done by educating teachers on intercultural education such as teaching Greek as a second
language and teaching in multicultural classes to meet the needs of all ethnic groups. An active role in the whole
action should also be undertaken by the Ministry of Education by conducting programs that will provide
incentives and ideas to both educators and students, making them wish to widen their spiritual horizons and
develop their critical capacity. Values such as equality, cooperation, mutual respect prevail, and teachers are
required to protect the student population from racist events by creating groups against intimidation.In the
aforementioned countries, the intercultural skills that teachers have to have at the end of their studies are
specified. More specifically, these are their knowledge and perceptions regarding the situation of pupils with
different cultural backgrounds, as well as their ability to manage the crises arising from the relationships between
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pupils from different cultures. Ultimately, an important measure for the implementation of an intercultural policy
is the bilingual ranks existing in Germany and the lending values applied in England. Their aim is not to
assimilate migrant pupils but to be able to cultivate their mother tongue alongside German. The curriculum is
single and the lessons are taught by 2/3 in the mother tongue of immigrant pupils (in the lower grades) and 1/3
German-speaking (in the upper classes).A major innovation is the Department of Mother Tongue and Cultural
Elements (morning and afternoon sections). Similarly, since the 1980s, the United Kingdom has a rich anti-racist
agenda on anti-racism education and the concept of racism, oriented towards the culture of the country of origin
of migrants (OECD, 1995). In addition, in order to ensure intercultural education, workshops can be organized to
help parents understand the development of their children, to discuss the problems they face in their education
and to share their cultural needs with school. It is widely accepted that collaboration with the school process
(teachers, directors, school leaders, pupils, special education teachers, psychologists, parents and the local
community) is essential (Angelides, 2010). Moreover, the involvement of local groups created by migrants can
help the progress of migrant students. School leadership is responsible for contacting local communities and
achieving good intercultural policies. (Hidalgo, 2004)

Finally, the Greek educational system could also pursue the cultural exchange between different
cultures and not just their coexistence. Through this cultural exchange a common cultural culture is created, full
of values and contents that promote mutual respect and understanding.

CONCLUSIONS
In conclusion, the entry of foreign pupils into the Greek educational system redefines the role of the
school and leads to its reformation by returning to humanitarian bases. Greece has to exemplify and implement
intercultural education practices with European standards and through the necessary reforms to adopt policies of
inclusion and assimilation. Besides, inclusive education is a process that begins with the change of curricula
leaving the space to adapt each teaching to the individual needs of the students (Angelidis, 2011). However,
Greece must design its intercultural policies in its own way and not copy them faithfully.

From all this we realize that intercultural philosophy is related to the creation of a familiar school
environment in which the appropriate strategies of teaching and dealing with pupils of different nationality will
be implemented with the necessary adaptation of the curriculum and school manuals. (Banks, 2001).
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ABSTRACT
This paper proposes an Educational Management Information System (EMIS) that organizes all the
administrative procedures with respect to monitoring school absences so that the related products have the same
legal effect as the traditional procedures. The proposed EMIS covers the obligation of the Administration for
complete, immediate and accurate information addressed to parents, reduces the operation cost of updating
parents, removes workload from teachers, produces related documents with accuracy, provides the
Administration with proper tools able to monitor student attendance and the tasks that the involved personnel has
to accomplish. Based on the above-mentioned EMIS, we measure the satisfaction of all stakeholders, i.e.,
parents, teachers and executives using three types of questionnaires.

Key Words: school, secondary education, administrative procedures, student absences, attendance monitoring,
administrative information system

INTRODUCTION
The phenomenon of school absence in Greek Secondary Education depends on many factors among
which is the custody of parents and the students‟ belief that School cannot inform parents in time and accurately
when students show up late or not at all. In addition, teenagers that make use of addictive substances report
higher percentages of unexcused absences compared to those teenagers that do not make use of addictive
substances (Kokkevi,A. et al. 2010). From the above, it can be deduced that, behind increased unexcused
absences, may exist serious situations that a parent should be aware of.
On the other hand, the administrative procedures related to the need of monitoring absences is a
laborious task for teachers. Furthermore, school administration has inherent difficulties in monitoring the
application of the above mentioned procedures, in verifying the quality of the work produced by the teachers, in
having easy access on primary data related to absences and in being able to statistically analyze those data.
Finally, the limited use of email technologies as a means for the School to communicate with parents in
conjunction to the limited financial resources deter any effort of school administration to provide parents with
satisfying updates regarding student absences (Agoritsa, M. & Vlahopoulos, D., 2015).
This paper proposes an Educational Management Information System (EMIS) that covers the obligation
of the Administration to supply parents with complete, immediate and accurate information in a cost-effective
manner, relieves workload from teachers, produces related documents with accuracy, and provides the
Administration with proper tools able to monitor student attendance and the tasks that the involved personnel has
to accomplish. Based on the above-mentioned EMIS, we measure the satisfaction of all stakeholders, i.e.,
parents, teachers and executives using three types of questionnaires.

The applied administrative procedure
The most important legislation that regulates all the aspects regarding student absences is the
10645/ΓΑ4/22-1-2018 Decision of the Greek Ministry of Education issued in January 2018. According to this
legislation, a student‟s absences are noted during lesson time, from within the class, by the teacher, on a per-
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class basis, each class having its own absence book containing the absence signs for all students of the class.
Since a student may attend different classes, his/her absence informationis scattered to many absence books.
Absence sign referring to the same students must be gathered from all classes which the student attends, summed
up on a per-day basis, and uploaded to the Information System of the Greek Ministry called MySchool.
MySchool must also be updated with all students‟ expulsions either these are hourly, or one-day or two-day
ones.
Absence signs are noted on a special sheet referring to a specific class and date, called Daily Attendance
BulletinorDAB for short. This bulletin shows a table of rows and columns, each row referring to a student of a
class and each column referring to one of the seven teaching hours of the daily timetable of Greek secondary
schools. For each teaching hour, absence signs are noted and signed by the teacher. There is a variety of absence
signs used by the teachers to indicate an unexcused absence, an hourly expulsion, a late arrival in class, etc.
There is an upper threshold (typically 114 or 130) in a student‟s total number of absences, that, if exceeded, the
student fails the class.
Additionally, there is also a wide range of absence types that do not affect the total number of absences
and whether the student will fail the class. Such cases include the absences registered by students (a) for
participating in official sports events, (b) for participating in school activities, (c) for presenting themselves to
the Military Selection Board or in Court, (d) when exempted from attending specific lessons, (d) due to bad
weather conditions that prevent students from getting to school, (e) when receiving special treatment or therapies
for special medical conditions, etc. For all the above-mentioned cases, the student has to adduce proper
documents.
School Units have to keep parents of non-adults informed about the total number of absences. In order
to realize this obligation, parents sign a statement stating their email address and/or their mobile phone number
as means of being contacted by the School. When a student reaches the lower limit of the total number of
absences, that is 30, the School Unit has to inform their parents, via email or SMS, about the new total. The same
obligation arises in the beginning and in the middle of every month, provided that there has been a change in the
total number of absences since the previous update.
Hourly expulsions registered in class on DABs, also have to be registered in MySchool IS, otherwise
the relating absences are considered to be invalid. Hourly expulsions have to be monitored so that, if the same
teacher expulses the same student three times, the Class Board has to convene itself in order to handle the case.
The same board has to be mobilized when the same student is expulsed five timesin total.
Finally, school administrations designate a teacher for each student class with the duty to monitor
students‟ attendance, summing up absence totals, utilizing information coming from external documents or from
the MySchool Information System. These teachers are called theClass Responsibles(CR).

Motivation
Two are the major categories of personnel that are involved with the daily administrative tasks
regarding student absences: the Class Responsibles (CR) and the School Executives (i.e., the principle and the
vice principal(s)). Both categories face difficulties when exercising their duties:
1.

Teachers occasionally overlook registering hourly expulsions both to MySchool and to the DAB. This
situation results in invalid absences making it too difficult for the Administration to detect and, thus, to
sustain accurate absence statistics.

2.

Errors are made due to the complexity of the procedures, i.e., sometimes absence marks are not singed by
the teacher, absences scattered over many DABs are often overlooked when summing up totals, etc.

3.

Reception of the update notes, sent by CRs through postal services, cannot be verified.The legislation that
allows School Units to inform parents about absence statistics, apart from the traditional postal services, also
via email and SMS services, is quite new and is being applied only for a few months and only utilizing the
email mechanism. This limited-time application verified a previous research conducted according with
which only13% of parents can use email services with ease and, therefore, prefer other means of
communication, e.g., SMS services.

The following necessities apply to school executives:
4.

The necessity to centrally monitor all files related to absences (i.e., DABs, external documents, expulsions‟
file, update notes sent to parents, etc) as well as to quickly track any misapplications or overapplications of
administrative procedures. For example, the Administration needs to track the CRs not informing parents in
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time or at all, the teachers not registering expulsions in MySchool, the teachers making excessive use of
hourly expulsions, etc.
5.

The necessity to reduce operational expenses regarding School‟s obligation to periodically inform parents
about their students‟ absence totals. The cost for mailing via postal services is 0.80€ per letter meaning that,
for a 500-student Vocational Secondary School, the related expenses will rise to a level of 1,600€ annually,
an amount that no public school can afford in Greece.

6.

The necessity to provide the parents with information about their children‟s absences as quickly as possible
when visiting school. This is a very frequent daily task that executives, as well as CRs, have to accomplish.
And having the information scattered to many files, organized in non-digital forms, results in both parents
and personnel wasting their time while the relatedand latest information is being gathered.

7.

The necessity to reduce the working hours spent by personnel when transacting with non-electronically
organized files containing absence information. In the research conducted in the context of this work (Figure
5), it was concluded that 19 working hours are spent per week in a 30-class Vocational Secondary School in
tasks related to absences.

RELATED RESEARCH
According to RMSA 2015, the educational management information systems (EMIS) are composed by
systems and procedures used to collect, process and manage information referring to an educational unit. An
intergraded educational management information system (IEMIS)encapsulates information about the students,
the school personnel, the finances, the administrative procedures, the educational content, the premises, the
students‟ performance as well as any further information that could be of use in tactical or strategic planning.
The data handle by the IEMIS are used by the Ministry of Education, by other ministries, by regional or local
authorities, by researchers, donators, guardians, teachers or students. An IEMIS can present indices that help the
Administration to monitor the system performance and also to assist in managing the available resources.
The significance of EMIS on educational planning is signalized in Stachteas,C. 2002 and Stachteas,C.
2009. EMISs, in their early form, attempted to computerize the student files as well as the financial management
of the school unit and, in their later form, to improve the quality of information, to save resources (e.g., time,
effort and means), to computerize the procedures of registration, fee collection, report generation and timetable
creation (Samaha, A. & Shisharkly, R,2008).
In Samaha, A. & Shisharkly, R,2008, 80% of the parents of elementary school students in United Arab
Emirates stated that computerization of monitoring of daily student attendance is an urgent issue.
Hua and Herstein (Hua, H., & Herstein, J., 2003) identified the principles that an EMIS should apply. In
accordance with Hua and Herstein, three are the success factors of an Intergrated EMIS (IEMIS): (a) the timely
and reliable production of data/information, (b) the integration and the sharing of data across the school unit, and
(c) the effective use of data/information while making administrative decisions.
In Cuartero, O.L. & Role, M. 2018, an IEMIS is defined as a system of eight (8) subsystems, namely
the subsystem of students, personnel, curriculum, legislation and control, premises, finances, services to society,
and planning, reaching and evaluation of the whole system.
The effects of EMISs on school units were examined through an extended bibliography research in
Shah, M.,2014. Among EMISs‟ benefits lie the quick access to the information, the effective administration, the
effective use of resources, the reduction of the workload, the efficient time management and the improved report
quality. Drawbacks are considered to be the lack of time to migrate to the new system and the need to re-train the
users of the new system.
Telem, M. & Pinto, S., 2006, studied the effect of EMISs on parent-student relations through a yearly
research conducted at a Vocational School in a mid-ranged social and economic profiled region. The frequent,
detailed and automatic parental update on issues regarding student performance, behavior and attendance led to a
clear improvement of relations between parents and students, parents became familiarwith both school and
teachers, and encouraged them to get involved in their children‟s educational course more intensively, more
frequently and in a more focused way.
Capterra is a web platform that compares around 400 EMISs based on a wide variety of criteria. The
cons of the above systems is that they are not designed to conform to the Greek legislation, they do not support
the Greek language and the cost of usage is very high.
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In developing countries, EMISs have been developed in order to overcome the poverty, the lack of
resources, the lack of sustained power supply, etc(OpenEMIS, Shaikh, H.2017, Goldsmith, C.2017, Kurt,
M.2017). Those systemstake advantage of the SMS technology so that an effective communication channel can
be established between the school and the Ministry.
Greek EMISs, such as Soft1 EDU, Tuitor, 4Schools and Classter, do not handle the complex
administrative procedures related to student absences as dictated by the Greek legislation for the public schools
of Secondary Education. Furthermore, the Greek Ministry of Education, developed its own EMIS, named
MySchool, in an effort to unify all previous ISs.
The conclusionsdrawn from the above survey are concentratedin that (a) the administrative tasks related
to student absences pose high workload on personnel, (b) there is no absence-oriented EMIS conforming tothe
Greek legislation, and (c) School Administration faces inherent difficulties in monitoring the absence-related
procedures.

THE PROPOSED INFORMATION SYSTEM
An EMIS was introduced in order to tackle with all issues presented in the Motivations‟ section. The IS
was built as a web application, based on open technologies while utilizing SMSs (Short Message Service) in
order to realize parental updates. All files related to student absences (e.g., penalties and external documents)
were intergraded into the proposed EMIS, new individualized reports containing all the information referring to
a student were generated, means for intergrading with MySchool was developed, and tools for assisting
Administration monitor all the processes related to the absences were built.

RESULTS
The proposed EMIS, under the title eabs, was set up to operate for the 2nd Vocational School of
Katerini during school years 2016-2017 and 2017-2018. A considerable number of users were involved in the
EMIS processes: 27 teachers, 3 executives and almost all parents.
During the school year 2017-2018, 1,789 SMSs were sent to parents with a total cost of 89.45€. The
cost of postal updates for the same number of updates, would be 1,431.20€, which implies a saving of 1,341.75€
(93.75%). Even if we assume that 5.3% of the parents would prefer being updated via email services rather than
SMS services, the total saving would still be considerably high (1,272.00€). Furthermore, if the fixed costs, such
are costs for web hosting and reserving a domain name, are taken into account, then the total saving would range
from 83.97% to 83.43%.
To measure the degree of satisfaction of parents, teachers and executives as well as the potential
expansions of the proposed EMIS, three questionnaires were composed respectively. Each questionnaire
comprised mostly closed questions. The questionnaires addressed to parents were handled to them in February
2017, after the first term, and 173 of the parents filled them out. Furthermore, the questionnaires addressed to the
teachers who were responsible for a class of students, were handled in June 2017, after a full operational cycle of
the proposed EMIS. Finally, the questionnaires addressed to the executives of the school were handled also in
June 2017.

Satisfaction of parents
The first aspect investigated regarding parents was their satisfaction stemming from the new way of
getting informed. 73.5% of the parents stated to be very to extremely satisfied with being informed via SMS
services about their children absences while 7% stated to be slightly or not satisfied at all (Figure 1). This result
confirms that the proposed EMIS covered a true need of the parents.
A second research question posed to parents was about the frequency with which they wished to be
informed about their children‟s absences and the alternative types of information contained in the received
SMSs. Half of the parents stated that they would like weekly updatesvia SMSs,while the other half of them
prefer daily or hourly updates. Furthermore, one third of the parents stated that they would like to receive
information enriched about various school events and invitations to events related to parents (Figure 2). In order
to enjoy hourly SMS updates, 43.8% of the parents are willing to contribute a total of 7€ per year, while 72% of
the parents are willing to contribute a total of 2€ in order to get weekly SMS updates (Figures 3 and 4).
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Figure 1: Satisfaction stemming from updates via
SMSs

Figure 2: Anticipated features
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Figure 3: Willingness to finance hourly updates
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Figure 4: Willingness to finance weekly updates

Satisfaction of teachers
Initially, the effect of the proposed EMIS on the workload of the teachers being responsible for a class
of students was investigated. Teachers reported an average drop of 42.85% on the time they spent administrating
all issues related to absences (Figure 5). In particular, the workload oriented to preparing monthly updates,
showed a decrease of 63.85% when replacing postal services with SMS services (Figure 6).Based on Figure 5,
there is a reduction of 37.8 minutes per week per class on the workload when using the proposed EMIS, or
30*37,8=1,134 minutes or 19 hours per week.
Furthermore, in-time monthly parental updates, i.e., the updates delivered in the first five days of each
month, showed and increase of approximately 75% while updates delivered between the 6th and the 10th day of
the month were reduced by a factor of about 35.4% (Figure 7).
Finally, regarding the features that teachers would like to see embedded in future versions of the
proposed EMIS, 85% of the teachers are eagerly looking for SMSs being able to be sent to the parents
automatically by the EMIS itself. Moreover, 38% of the teachers would like to be able to access the proposed
EMIS from their homes or via their mobile phones as well as to register absences from within the class using
tablets (Figure 8).
Figure 5: Weekly workload (in
minutes)

Figure 6: Weekly workload for
monthly updates (in minutes)
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Figure 7: In-time delivery of
monthly updates
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Figure 8: Desirable features
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Satisfaction of executives
The questionnaire addressed to executives was filled out by the two vice principles of the school.After
the proposed EMIS had been introduced, both of the vice principles witnessed quite a teachers‟ workload
reduction, an increment of the accuracy of the information handled by the system, and a quite considerable
decrease of the time parents have to wait in school in order to get informed about their children‟s absences
(Figure 9). Additionally, the vice principles believe that teachers‟ satisfaction was increased from a moderate-tohigh degree. An even greater degree of improvement (high-to-very high) was realized about the processing speed
of administrating all the absence-related processes, as well as about the satisfaction of the parents.Finally, a highto-very high degree of reduction was also reported regarding the errors generated when administering student
absences.

Figure 9: Effect on seven aspects related to absences’ management
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CONCLUSIONS
In this paper, a new way of organizing all the processes related to monitoring student absences was
proposed introducing a new educational management information system. The EMIS supported the operation of
the 2nd Vocational Secondary School of Katerini during the school years 2016-2017 and 2017-2018. The impact
of the proposed EMIS was measured by issuing three types of questionnaires to parents, teachers and executives
respectively. The conclusions derived from the analysis of the questionnaires indicated that the proposed EMIS
(a) satisfies the Administration's obligation for keeping the parents informed with thorough, immediate and
accurate information, (b) reduces the operational cost of parental updates, and (c) reduces the workload of
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teachers. Furthermore, the EMIS embodies the Greek legislation, prevents teachers from making mistakes when
handling absences, provides Administration with tools able to centrally supervise all the absence related
processes, and increases the satisfaction of parents as well as that of teachers.
Finally, the above-mentioned research revealed the need for expanding the proposed EMIS with new
features including the automatic SMS delivery of parental updates, the ability to access the EMIS via mobile
devices, the registration of absences from within class via tablets, and the even tighter integration of the
proposed EMIS with the EMIS of the Ministry of Education.
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ABSTRACT
The purpose of the survey was to investigate how 291 students of the 3rd High School Thermisuse the
internet and digital technology. It was conducted using closed-ended questionnaires. In particular, the survey
explored the nature and frequency of internet use in the students' daily lives, their use of mobile telephones and
the effects they had on them, their relationship with social media and the development of habits that could
damage their language skills. The results confirm that the internet and digital technology have fully invaded
children's lives, but without the necessary limits on their use. Teenagers today are increasingly isolated from
their immediate and wider environment, making continuous use of various screens (mobiles, tablets etc.),
combining them with other functions of everyday life without being satisfactorily controlled by the family
environment. Also, without necessarily knowing the effects on them, they are rarely separated from their mobile
devices, while at the same time becoming distanced from books.
Key Words: internet, mobiles, social media, teenagers, effect
Introduction
This project deals with the use of the internet and technology by students, and presents the results of the
research which was conducted on 291 students of the 3 rd High School Thermis. The research was accomplished
in the form of a questionnaire within the course of the subject Technology, in the 3rd class of junior high school,
during the school period of 2017-18. Through the 17 questions, which followed with the assistance of the
students, an effort was made to investigate into the relationship a teenager of the ages 12-15 has with technology
and the internet in our days. The second factor in particular is one of the most important discoveries in the
history of technology since it has totally changed the way a person becomes active in our days. These changes
are mainly based on the access to universal knowledge, direct communication with other people and multiple
applications that satisfy diverse needs (Papageorgiou, 2010).
Target and Research Questions
The fast pace of technology and research development prevents the average person to follow and to
adjust to it, but mainly to be protected from the negative impacts. And while the physical conditions that are
caused by the excessive use are conceivable, the impacts on the teenager‟s inner world are more difficult to pick
up.
This research had an aim to compile detailed information regarding the way and scope of the internet
use, and technology, through the students of all grades of this particular high school. In order to carry out the
research, three research questions were established which will be mentioned below. In particular, what will be
researched is:
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1.

The way and the frequency of the internet use, as well as “smart” devices in the daily lives of

2.
3.

The relationship between children and the social media
The development of habits that could harm their linguistic (ability).

children

The way of data collection
The data of this research was compiled from all the students in the school and from all grades. The
research was conducted in the course of the subject “Technology” on the 3rd year of junior high school, and was
carried out with the participation of the three, 3 rd year junior high school classes. A questionnaire, which was
composed in co-operation with these students, was used. These same students had to inform the rest of the
students at school about the research, to distribute and then gather the answered questionnaires, to help the
students in order to complete the questionnaires in a valid and correct way and finally, to share the
questionnaires between them so as to find the aggregated results of the survey. The job and the responsibility of
the educator was the coordination of the project, the strong support in order to form the final questionnaire and
the outcome of the conclusions regarding the survey because this research required critical and reflective
perspective that kids of this age have not yet obtained. The questionnaires were answered from 291 students
from the school and had only “close type” questions in order to make it easier for the students and to prevent
mistakes due to the fact that students at that age often may not understand the question correctly.
Results of the research
Question 1: Gender
153

160
140
120

138

Boys

Girls

In this research, the first thing that needed to be found at was the sex of the participants. The results
showed that, in the overall of the sample the boys (153) outnumbered the girls (138) at a rate of 50.6% which is
within the anticipated result and normal. This element is very important as it enhances the credibility and validity
of the research.
Question 2: Which of the following devices do you use lately (you can choose as many options as
you want)
50
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6.91

42.3
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12.1

11.1
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Family pc

Family
LapTop

Simple
mobile

0
My pc
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In the first question, that basically the subject of technology and internet use is relevant, an effort has
been made in order to clarify which are the main devices that students use to have access to the internet. The
devices were separated in individual and collective (family) media. The results of the research, regarding this
question, were actually very important because it was clarified that internet access had become an individual
case after all. Thus, in every household that has internet access at a rate of 59.5% (ELSTAT, 2014), 42.3% of
them, according to the research, have access through their mobile phone devices, followed by tablet/iPad
(16.9%). Individual computers, desk tops or laptops have enhanced at a large extent this individual trend. With
the previous ones, the use of the simple - old type - mobile phone at a rate of 2.76% must also be added, despite
its lack of access. All these together increase the rate of students‟ internet access from devices that empower
individuality and isolation. If we sort out the answers and add all of the percentages of the individual devices
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together,then the percentage rises sharply and approaches a 76.76% which shows these children are in danger of
isolation.

Question 3:“Where do you mostly use the internet?”
50

46.4

30.8
5.49

8.79

Internet cafe

Friends houses

1.65

6.87

School

Public spaces

0
My room

Living room

This question was aimed at pointing out the places and in which conditions students use computers and
the internet. Εn our opinion, it is very alarming that 46,4% of the students surf the internet in their rooms,
probably isolated from the other family members. As we all know, in their rooms, kids have the absolute
freedom to handle their time as they want. In that space, they have the possibility to visit, without control,
websites that could harm them or come into contact with strangers. If we also add to that percentage the use of
the internet in the internet-café, then it totalsup to 52%, which means that most of them “surf” privately and
uncontrollably. Basically, these answers confirm the previous result of the internet‟s private usage.
It is encouraging though that at a considerable percentage (30.8%) students surf in the living room
where, in our opinion, is the most ideal and safe place. The control is not direct but indirect because the
presence, or the sense of presence of the other members of the family, limits the uncontrollable use of the
internet. Let alone especially when they have to share the time they use the computer with the other family
member.
Question 4: “What do you do in front of the computer?”
40
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30
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An exclusive symptom of today‟s time is multitasking. This means that a person does many actions by
using mainly a variety of electronic screens. It is interesting that according to Souris‟s research (Souris, 2016)
5% of teenagers who used the internet forgot to eat food or sleep because they were absorbed in it.
Possibly the most common combination of simultaneous action is the consumption of food in front of a
screen. The percentage 6.76% of students who eat in front of a screen is not at all unimportant as is also the
percentage 25.7% of students who eat only snacks. All these create a very unhealthy habit with many side
effects. They also create habits that have disastrous consequences in the cohesion of family such as isolation and
aggregate their ability to study school lessons. The exact same result has the use of computers with the
simultaneous use of music or television.
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Question 5: “How often do you use the internet?”
100
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0
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almost every day
month
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Today‟s society is described as a society of awareness and the main way to possess that is the internet.
So, it is easy to justify the vertiginous percentage of students that use the internet every day or almost every day.
The percentage 87.7%, even if it seems huge, is real. This number also confirms the percentage of teenagers who
use the internet in Europe generally according to a survey that was conducted in 25 countries (Souris, 2016). In
that survey the percentage rises to 93%, a result that is a little higher than the previous one.
Question 6: “How much time do you spend on the internet when you connect on weekdays?”
50
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21.5

7.55
0
Few minutes

Up to 1 hr

2-3 hrs

More than 3 hrs

The percentage of those using the internet on a daily basis shows the invasion on the everyday lives of
the students today. According to Souris (Souris, 2016) teenagers spend an hour and a half on an average every
day and sometimes two hours. In our research high levels are also presented with 42.3% of students who use it 23 hours every day and 21.5% for more than 3 hours. So, not only the second percentage is a problem but also the
first one. It is not clarified though it they use the internet for homework or just for fun so we cannot make a safe
conclusion. But, the school needs are not so many in order to justify such a high percentage. However, the true
percentage is if we add these two percentages. Then, we have the huge number of 64% of the students that use
the internet for more than two hours every day. These hours are many for a kid who has studies, private lessons,
activities etc.
Question 7: “Do you believe that you are affected by the use of mobile phones?”
40
20

18.9

17.1

16.5

Health

Psychological

Social

24.9
11.5

11.1

To my character

Nowhere

0
At school

It is without doubt that kids are affected by mobile phones. The question is what exactly this influence
is, to what extent and of course if they realize it. It seems that our sample from the survey accepts the influence
of the use of the mobile phones and agrees with the survey of Pew Research Center – Internet and Technology
(2018) in which it mentioned that only 31% do not believe that they have a significant negative reaction in their
lives. A significant percentage in our survey (11.1%) does not accept this influence. From the rest, 24% face
intense influence on their school performance. The other four categories are much more degraded in their
options. Even though the impact on the lessons can be considered self-explanatory, the other impacts, that may
be equally serious, cannot be overlooked.
We can assume that their declining performance in the school curriculum is something that can easily
be realized either by the same or by third parties and that is why it is not mentioned by the most. The other four
categories though are not easily diagnosed and for those not selected. Specifically, the impact on psychology,
social behaviour and their character (personality) cannot be realized easily and also cannot be included in the
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conscious interests of the child at this age. Moreover, the impact on health may exist but will appear much later
on.

Question 8: “How often have you done the following, in the last month, on the internet?”
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

χεδόν κάκε μζρα
1-2 τθν εβδομάδα
1-2 τον μινα
Κακόλου

It is worth making a small reference to the most important habits that a high-school student has very day
while using the internet. First of all, 66% of the students watch videos every day, 58.5% socialize with social
media (Messenger, Facebook etc.), 27.5% chat in chatrooms and finally 30.4% of them are active on online
games and that percentage comes close to Souris survey (Souris, 2016), in which the percentage is 24%. So, it is
very easy to realize the multiple and dangerous effects that a kid, who enclosed in the room, receives from all of
these virtual environments. This is intensified particularly if we consider that mainly in social media, in
chatrooms and even on online games, the kids meet and chat with strangers.
Question 9: “What is your parent‟s policy regarding your use of mobile phones?”
40
20
0

16

Totally free

36.9

We discuss the
most important

37.9

With rules

3.07

6.14

They forbit it & I
use it in secret

I don't have a
mobile

This question reflects the way in which parents try to influence and control the teenagers regarding their
use of mobile phones. The majority of parents (53%) have a policy of freedom for the kid either fully (16%) or
partially and mitigated (36.9%). On the other hand, only 9.21% of the total have chosen the strict tactic of
prohibition. Finally, the in between tactic of making rules for the usage of mobile phones (about time and way)
has been chosen by a very important percentage of 37.9%.
Every kid, though has its own temperament so a conclusion could not be generalized from that for all
kids. If we consider the results of this research, as have been recorded previously, it seems that eventually
teenagers between 12-15 years old do not understand the impact that mobile phones have on their lives and that
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is why cannot handle the freedom which is offered to them. In our opinion, rules are considered necessary to
avoid deviations but the most important thing is to educate the teenagers properly so they can set the limits by
themselves, and of course, to keep them.
Question 10: “Which of the following social media do you most often use?”
100
50

59.7
17.6

1.68

None

Bebo

2.1

13.9

5.04

Daily motion

Facebook

Twitter

0
Instagram

This question has more of a statistical characteristic as it examines which social media students prefer
more. What was clearly understood was that most of them use the Instagram (59.7%) and significantly less the
Facebook (13.9%). This is confirmed by the recent research of PRC (PRC, 2018) which stated that 72% of
American teenagers prefer the Instagram and 51% the Facebook. What interests teenagers most, as it can be
interpreted, is that they prefer to post recent photos of themselves and show where they are and what they are
doing, as well as seeing photos of their friends.
Question 11: “Approximately, with how many people do you communicate with on the social
media?”
40

30.5

28
14.5

20

15.6

6.38

4.96

Until 100

More than 100

0
Until 5

Until 10

Until 50

I don't know

With this question we can clearly see that students (58.5%) communicate with about until 10 friends.
This is a completely normal number for a child of 12-15 years old. However, this question was quite specific so
that is why the number is no so excessive. It would have been interesting to see what answers we would have
had if the questions was “How many friends have you got in Facebook?”.
Question 12: “Approximately, how much do you use the social media?”
40
20
0

25.4

37.6

27.6

Untill 30 min/day

1-2 hr/day

3-4 hr/day

9.32
Not at all

Using the social media is a part of a high school students‟ daily life. This was discovered with the
survey where 37.6% of the students asked use the social media for 1-2 hours a day, while 27.6% are absorbed in
it for 3 to 4 hours daily. Two hours a day, as mentioned by the bibliography, is considered a problem and could
lead to an addiction. Undoubtedly, the second percentage is concerning as it is over the 2 hours a day limit, but,
at the same time we should also take into account the first percentage as it is an equally important discovery.
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Question 13 and 14: “Where do you leave your mobile phone when you go to bed?”
50

40.4

25.6

25.3
8.66

0
Out of the room

Away from my bed

By my bed

On my bed

“Do you switch off your mobile phone before you go to sleep?”
100

59.8

40.2

50
0

Yes

No

Through this question, an effort was made to record how dependent students are on their phone and
thus, with the social media. The “smart” phone is an inseparable part of modern society. This is shown in our
research as 33.96% of the students sleep with their phones either right beside them (25.3%) or even have it on
their bed (8.66%). Additionally, six out of ten students (59.8%) do not switch off their phone while sleeping. In
our opinion these elements show that these children do not want to miss even a minute of the contact with their
friends and their virtual world. Of course this is not devoid of unhealthy consequences since it obviously affects
their health due to the radiation and lack of sleep because they are absorbed in front of a screen, depriving
themselves of other more important things in their lives, such as, reading, playing games and personal contacts.
Question 15: “Which of the two would you choose to do in your free time?”
75.4

100
50
0

24.6
To open my mobile

To read a book

In this question a comparison was made between whether a child prefers opening his phone to opening a
book. Regardless of the fact that phone devises have been a part of the Greek community for less than 25 years,
and smartphones just for a decade, they have manage to reduce the number of students, at an overwhelming large
percent (75.4%), who prefer reading a book when the two are compared. With this way important habits of man
are reversed with whatever that entails. This problem does not only lie in the opening of the phone but in the
closing also. That is because of the fact that when you close a book you have gained some knowledge whereas
when you close your phone you have not gained practically anything.
Question 16 and 17: “Do you write in „Greeklish‟ when you send messages on your phone? (E.g.
kalimera)”
40
20

35

31.8
18

15.2

0
Never

Rarely
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Often

Always
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“Do you cut words in your text messages? (E.g. LOL, OMG)”
39.3

50
11.3

23.3

26.2

0
Never

Rarely

Often

Always

The term greeklish is definitely a new meaning in our everyday life with many consequences on a
child‟s linguistic culture. For this reason the Academy of Athens has issued an announcement regarding the
dangers of the non-continuation of the Greek language (Academy of Athens, 2011). A research conducted by the
Kindergarten Department of the University of West Macedonia reported that the use of greeklish at a great extent
leads students who use it to make spelling mistakes (Papageorgiou, 2010) whereas the writers of an article
(Dritsas, Meimaris, Rizopoulos, Sotiriou & Tratsa, 2011) support that the Greek spelling is most likely in grave
danger. In this research the extent of the problem is revealed as 50.2% of the students use greeklish when texting
messages and respectively the percentage of students who “cut” words is 66.1%. Both percentages are alarming
as well as important findings in this research. The state must be especially careful and act accordingly before it is
too late.

The conclusions of the research
Through this research an attempt was made to show and record the use of the Internet and technology
by today's 12-15 year old teenagers. Via the students answers we reach the following conclusions which answer
the initially established research questions.Regarding the first research question, it can easily be advocated that
the Internet and technology have dynamically entered the teenagers‟ lives and have penetrated in every aspect of
their daily routine. It was undoubtedly confirmed that children regard the use of social media as a part of their
life since only a few do not use it on a daily basis. The amount of time they spent on the internet is not
appropriate for their age as the majority of students use it more than the “normal permitted” time.The fact that
they allow important daily routines, such as eating and studying, to be done simultaneously with the use of the
Internet, should not be ignored.
However, the most important and most concerning of all is that their use of the internet has clearly
become an individual case. The various screens which is at their disposal are their individual tools with which
they can isolate themselves in their personal space so as to browse the Internet. In this isolation they
concerningly trap themselves and spend their time without their parent‟s supervision and pedagogical care. In
this case parents can be an inhibitory factor in these polyvalent activities which affect the child. More than half
give the child the freedom and the responsibility to decide how to use the Internet. However, this research has
shown that in actual fact it is not certain if a child of this age is able to cope with the responsibility he is given.
And the consequences can be huge. Before the parent gives the child the opportunity or the responsibility, he
should teach and prepare the child so that he can manage to handle his new opportunities.
The answer to the second research question lies in the fact that high school teenagers use the social
media at an excessive rate as it has become a part of their daily routine. It is considered a widespread form of
communication and a way of interaction between them. Of course, these means offer teenagers increased
opportunities to post photographs or to communicate in groups. However, direct contact has been lost and so has
personal contact as well as essential and personal interaction. They may have many friends but in reality they
communicate with very few. And with these few, communication is via some text messages they exchange
between them.
In regard to the effect of the irrational use of the internet and technology on teenagers, which is the third
research question, the results showed that, firstly, the internet is an irreplaceable rival to a book. Up until
recently, the book was considered a loyal friend but today, a more “easy” friend is likely to take its place. The
consequences, however, on a high school child who has to cultivate his concentration and to learn how to study
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correctly are obviously very important. In addition, the excessive use of “greeklish” and the cutting of words can
harm language learning and be a blow to the already poor use of the language used by teenagers.
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SUMMARY
This project presents the results of a postgraduate study that was designed to investigate the attitudes
and views of Greek teachers in primary and secondary education on the application of Educational Robotics
(ER), towards the goal of drawing useful insights on how it can be further integrated in Greek schools.
According to this research‟s findings, ER improves the quality of education by shaping a positive attitude
towards STEM. However, factors such as the lack of funding and physical infrastructure, the inadequate training
of teachers and scheduling inflexibility, hinder its application, which will necessitate structural changes in order
to be integrated into any future curriculum.
Key words: Educational Robotics, schools, teachers
INTRODUCTION
Educational Robotics was developed over the past few decades as an innovative tool to promote STEM
and aims to better prepare students for the knowledge and information society of the future. It enables them to be
active learners, develop critical thinking skills, connect theory with practice, cultivate mathematical and
scientific skills and above all, allows them to be creative and direct their own learning (Mikropoulos & Bellou,
2013). It also improves students' communication and social skills by encouraging and fostering teamwork
conversation and two-way arguments (Ruiz & Aviles, 2004).
Initially, ER was based on the theory of constructivism (Mikropoulos & Bellou, 2013). Later on, Papert
with his work (1980) influenced its evolution both by developing the Logo programming language and by
advocating the theory of constructionism. According to constructionism, knowledge acquisition is more effective
when teachers engage in building of artifacts that the students can relate with. Other theories linked ER with are
active learning, learning through making (maker movement) (Goldman et al, 2004) and educational
entertainment (edutainment) (Atmatzidou and associates, 2008).
In many countries, ER has been a popular and well-organized extra-curricular activity often taking
place after the end of the regular academic day (Sullivan & Moriarty, 2009). However, in Greece, ER has been
limited and often a result of the initiative of certain teachers and individuals.
Given that ER in Greece has been around for less than 10 years, little is known about its how it used, its
benefits, and how it is perceived by the educators. The purpose of this study is to fill this gap by presenting and
analyzing data that was collected by surveying a random sample of 70 teachers from primary and secondary
schools all over Greece. Though all these teachers had used ER in their teaching, the degree to which they did
varied from teacher to teacher. The research was conducted using Google forms between 4 – 12 December
2017.
RESEARCH QUESTIONS
The ultimate goal of this study is to understand the current state of ER in Greece and assess the
experiences of the teachers who were participating in this sector. Specifically, this study investigates their views
regarding the benefits that their students gained from their participation in equivalent programs, the cognitive
objects that teachers consider more appropriate for the implementation of ER, the recording of most significant
limitations and obstacles observed during planning and organizing a robotics project at schools, as well as their
suggestions for its further exploitation in primary and secondary education.
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RESEARCH SAMPLE
Studying the demographic features of participants, it has been observed that the sample was evenly
distributed concerning their gender. 35,7% of those asked were graduates of Technical Institutions or
Universities, 57,1% were postgraduates and 7% were Phd holders. Also 65,7% were permanently appointed,
10,0% of which were temporarily transferred, 2,9% were replenishing, while 14,3% were in top positions
(principals / vice principals). In addition, 60% of the sample specialized in Informative, 4,3% in Physics, 2,9% in
Chemistry, 5,7% in Engineering and 27,1% in various other fields (primary education teachers). The percentage
of those specializing in ICTs was exceptionally high, coming up to 91,4%. Finally, the average sample age was
45+/-6,9 years and the average service time was 19,7+/-6,1 years.
RESULTS
Focusing on the ICTs use and integration degree in education procedure, it turns out to be relatively
high (A. S. =3,60, S.D.=82). It should be noted that the sample teachers highly incorporate ICTs in their
teaching, extensively using digital technologies both in the classroom as well as curricular action off classroom.
Table 1
Charting the degree of ICTs use and integration
Ν
How adequate is technological infrastructure/
technological means at school curriculum (PC,
software, technical support)?
Up to what extent do you integrate ICTs in
teaching process?
To what degree have you been using digital
technologies in classroom?
How often do you use ICTs for other curricular
activities outside the classroom?
To what extent do you use robotics in the process
of teaching?
Use and integration of ICTs

None
%

A little
Ν
%

Moderate
Ν
%

Ν

A lot
%

Very Much
Ν
%

A.S. S.D.

3

4,3%

9

12,9% 23 32,9% 20 28,6% 15

21,4%

3,50 1,10

2

2,9%

4

5,7%

8

11,4% 25 35,7% 31

44,3%

4,13 1,02

4

5,7%

3

4,3%

7

10,0% 29 41,4% 27

38,6%

4,03 1,09

1

1,4%

5

7,1%

10 14,3% 32 45,7% 22

31,4%

3,99 0,94

7,1%

2,34 1,33

26 37,1% 16 22,9% 11 15,7% 12 17,1%

5

3,60 0,82

Studying the views and attitudes of teachers towards the benefits of robotics, they turn out to be high
(A.S. =3,87, S.D. =0,75). It is stressed that teachers consider robotics to give students positive attitudes to a high
degree, especially in positive sciences courses, it encourages creativity and self-expression, promotes
communication and teamwork learning, it has a positive effect on problem solving and task management skills,
the development of mental skills and research interest.
Table 2
Charting the degree of robotics benefits

Robotics makes teaching easier.
Robotics facilitates gaining of knowledge in
various learning objects.
Robotics creates positive attitudes for students
towards positive sciences courses.
Robotics creates positive attitudes for students
towards theoretical sciences.
Robotics encourages communication and
teamwork learning.
Robotics encourages creativity and selfexpression.
Robotics has a positive effect on problem solving
and task management skills.

Ν
3

None
%
4,3%

A little
Moderate
A lot
Ν
%
Ν
%
Ν
%
8 11,4% 17 24,3% 37 52,9%

1

1,4%

8

11,4% 14 20,0% 35 50,0% 12

17,1%

3,70 0,94

1

1,4%

2

2,9%

37 52,9% 24

34,3%

4,16 0,81

8

11,4% 17 24,3% 19 27,1% 15 21,4% 11

15,7%

3,06 1,25

2

2,9%

4

5,7%

8

11,4% 26 37,1% 30

42,9%

4,11 1,02

2

2,9%

2

2,9%

9

12,9% 27 38,6% 30

42,9%

4,16 0,96

2

2,9%

2

2,9%

12 17,1% 31 44,3% 23

32,9%

4,01 0,94
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6

8,6%

Very much
Ν
%
A.S. S.D.
5
7,1% 3,47 0,94
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Robotics has a positive effect on communication
skills.
Robotics has a positive effect on mental skills.
Robotics favours the development of research
interest.
Robotics benefits

3

4,3%

1

1,4%

19 27,1% 34 48,6% 13

18,6%

3,76 0,92

1

1,4%

4

5,7%

9

12,9% 36 51,4% 20

28,6%

4,00 0,88

1

1,4%

1

1,4%

8

11,4% 29 41,4% 31

44,3%

4,26 0,83
3,87 0,75

Proceeding with the research, those questioned were asked to specify the subjects they consider more
appropriate for the application of robotics. It is observed that the subjects chosen to be more appropriate are
technology (80,0%), physics (62,9%), engineering (57,1%), mathematics and geometry (52,9%). The application
of robotics has also been suggested in independent projects (68,6%).
Table 3
Most appropriate subjects for the use of robotics applications
Ν
44
37
56
40
12
6
48
10

Physics
Mathematics and Geometry
Technology
Engineering
History
Intermedia
Independent project
Other

%
62,9%
52,9%
80,0%
57,1%
17,1%
8,6%
68,6%
14,3%

It is observed that the percentage of teachers who applied a project of teaching robotics and participated
in domestic and international competitions was 59,9%. The competitions are, Etwinning, the WRO Hellas
Panhellenic Competition for primary school students, the Panhellenic Teaching Robotics competition, the First
Lego League, the Informatives Students Convention, The Robotics Olympiad competition and the Digital
Creativity Festival. Furthermore, the educational platforms used are, LEGO EV3 MINDSTORMS,
ANDRUINO, SCRATCH, WEDO 2,0, RASPBERRY and E-TWINNING.
It is recorded that two factors result from teachers' experience in the procedure of developing a project.
The former concerns students' response and the latter concerns the response of school. As shown by the average
rating of factors, students' response to the project development procedure in terms of participation, co-operation,
expression of ideas and development of skills and positive attitudes is remarkably high (A.S.=4,20, S.D.=0,56).
On the contrary, the response of school in terms of logistics infrastructure sufficiency and teaching staff support
was low (A.S. =3,08, S.D. =0,94).
Table 4
Charting the degree of satisfaction from the overall teachers' experience in the procedure of
developing a project.

Ν
The students participated actively during the
project.
The students co-operated harmoniously.
The students were able to express their ideas and
be creative.
The students developed remarkable mental and
communicational skills through the project.
The students developed positive attitudes towards
learning objects.

None
%

A little
Ν
%

Moderate
Ν
%

Ν

A lot
%

Very much
Ν
%

A.S. S.D.

0

0,0%

2

4,5%

6

13,6% 19 43,2% 17

38,6%

4,16 0,83

0

0,0%

1

2,4%

4

9,8%

23 56,1% 13

31,7%

4,17 0,70

0

0,0%

0

0,0%

3

6,8%

27 61,4% 14

31,8%

4,25 0,58

0

0,0%

0

0,0%

7

15,2% 28 60,9% 11

23,9%

4,09 0,63

0

0,0%

0

0,0%

8

17,4% 23 50,0% 15

32,6%

4,15 0,70

128

1st International Congress on Management of Educational Units
December 7-9, 2018, Thessaloniki, Greece

Students' response
School logistics infrastructure was adequate for
the development of the project.
The school administration provided proper
support.
The remainder of teachers provided support and
help.
Response of school
Overall experience

4,20 0,56
8

16,3%

8

16,3% 22 44,9%

5

6

12,2%

2,86 1,19

1

2,0%

9

18,4% 12 24,5% 10 20,4% 17

34,7%

3,67 1,20

5

10,4% 15 31,2% 19 39,6%

0,0%

2,67 0,91

9

10,2%

18,8%

0

3,08 0,94
3,70 0,57

Finally, two factors result from the application of Factor Analysis in data regarding the views of sample
teachers as far as the potential of further integration of robotics to schools is concerned. The need of structural
action for further integration of robotics to schools is particularly stressed (A.S.=4,37, S.D.=0,57) and secondly,
the need of procedural action (A.S.=3,73, S.D.=0,74) with a view to further integrating robotics to schools being
necessary (A.S.=4,05, S.D.=0,54).
Table 5
Charting the degree of potential for further integration of robotics to schools

Ν
There is a need for further school funding for the
development of equivalent projects.
There is a need for further information of students
and parents
Seminars for teachers are required for the
integration of robotics
There is a need for updating school logistics
infrastructure
Structural actions
There is a need for integration of robotics to
curriculum
Robotics can be integrated to most scheduled
courses
There is a need for integration of robotics to
curriculum
Procedural actions
Potential of robotics integration

None
%

A little
Ν
%

Moderate
Ν
%

Ν

A lot
%

Very much
Ν
%

A.S. S.D.

1

1,4%

0

0,0%

5

7,1%

15 21,4% 49

70,0%

4,59 0,75

1

1,4%

2

2,9%

9

12,9% 32 45,7% 26

37,1%

4,14 0,86

0

0,0%

0

0,0%

5

7,1%

25 35,7% 40

57,1%

4,50 0,63

1

1,4%

4

5,7%

6

8,6%

24 34,3% 35

50,0%

4,26 0,94
4,37 0,57

2

2,9%

3

4,3%

2

2,9%

12 17,1% 28 40,0% 23 32,9%

1

1,4%

2

2,9%

18 25,7% 18 25,7% 29

41,4%

3,99 1,06

5

7,1%

3,24 0,92

19 27,1% 25 35,7% 23

32,9%

3,96 0,92
3,73 0,74
4,05 0,54

DISCUSSION
Educational robotics is a remarkably innovative teaching application that stands out in the background
of modernizing teaching procedures through an overall taking benefit of technological means in education and
more specifically the introduction of ICTs in curriculum. However, it is well known that up to the present day
there has not been full alignment between the technological progress that has been achieved in the global society
of knowledge and the respective school reality. Thus, the implementation of educational robotics, though very
promising, is still at embryonic level. The above mentioned research was carried out in this specific background,
the results of which lead to the conclusion that, while ICTs are rapidly integrated to the Greek school reality,
robotics still remains a relatively unexploited field, as it is also observed at an international level (Rusk et al,
2008; Alimisis, 2013). However it should be noted that, according to the results of the research, the use of ICTs
is also owed to the fact that its participants have been activated in the field of teaching robotics and therefore are
familiar with modern technologies.
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Regarding the benefits of teaching robotics, the teachers asked consider equivalent applications to
contribute to the quality upgrading of teaching and the amelioration of students' learning results. More precisely,
they have an impact of improvement to mental and knowledge skills of students, encouraging self-expression,
the development of research interest and their creativity. Findings in international researches confirm that the
applications of teaching robotics contribute to the development of mental skills and the acquisition as well as
deepening of students' knowledge background (Lindh & Holgerson, 2007; Barak & Zadok, 2009; Khanlan,
2013; Kazakoff et al, 2013). The benefits of students developing social skills are equivalent, encouraging
teamwork learning and communication, as mentioned by international studies also (Barak & Zadok, 2009; Hong
et al, 2011; Scholtz & Mc Fall, 2011; Vamey et al, 2012).
The findings concerning the shaping of positive attitudes on students' behalf towards positive sciences
are also of great importance. Students' implication in teaching robotics enhances their interest in these sciences
and creates internal motives for their engagement in STEM knowledge fields, improving their performance in
equivalent courses. Nevertheless, the views of teachers asked regarding the contribution of teaching robotics to
the shaping of a more positive attitude towards theoretical courses are divided. This specific finding was
expected, as there is an inherent connection of teaching robotics to positive sciences and the majority of its
applications is put into practice in equivalent courses. Regarding the implementation of robotics at schools, it has
been pointed out that students express increased interest, as they trigger their curiosity and motivate them to a
more active implication in equivalent knowledge objects.
Despite the above mentioned benefits, there are obstacles in terms of the implementation of teaching
robotics in school units, mainly regarding the limited availability of educational robots, the lack of sufficient
time and the planning and integration of equivalent programs within the school schedule, the inadequate access
to the proper software / hardware and the inflexibility of time schedule. Furthermore, there is insufficient digital
literacy on teachers' behalf and mediocre support from the school administration in materializing robotics
projects.
Hence, the suggestions of those asked regarding the required actions for further exploitation of teaching
robotics were mainly focused on extra funding of schools, the updating of their logistics infrastructure,
educational seminars for teachers and the integration of robotics to curriculum. Teachers' suggestions were
generally about taking structural and procedural action, especially by the jurisdictional institutions of education
so as the taking benefit of teaching robotics is not entirely left to the personal initiative of teachers and
individuals, but turn into a systematic issue. Therefore, educational robotics is a challenge for the Modern Greek
teaching society, who is asked to level with the technologically ever-developing society of knowledge and
information outside schools.
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Summary
The purpose of this paper is to study the role of European and international organizations in educational policy
and the governance of the European education space. It is argued that the influence of transnational and
supranational organizations on the discourses and practices of education systems in the European Union
contributesto the creation of a “Globally Structured Educational Agenda”whose main purposeis the linkingof
education systems to the services of the global economy. The educationalpolicy of the Organization for
Economic Co-operation and Development (OECD) especially plays a crucial role in shaping the European
educationspace by exploiting policy by numbers as a tool and way of governance. Special attention is given to
the class of experts / technocrats who as policy actors that shape educational policy transform the European
education space. It is also claimed thatthe Programme for International Student Assessment(PISA), a key policy
tool with strong international influence,is considered to bean extremely important hub for the governance of
European education by numbers, aiming to improve the quality of education systems. Additionally, it isargued
that governing by data establishes theidea of Europe as a Knowledge Economy, an ideaexpressed in the strategic
goal set out in 2000 by the European Council of Lisbon, “making the European Union the most competitive and
dynamic knowledge-based economy in the world”. On the other hand, this paper examines skepticism expressed
by researchers over the increasing use of numbers for evaluating education systems, for they lead to the
establishment of an audit culture and the creation of a global Panopticon in a “measurable”Europe of
Knowledge, governed by numbers. Prospects for further research in the field of comparative education are
examined,aimingto create different schemesfor measuring the quality of education systems, wherehumanitarian
values will be at the forefront.
Keywords: International Organizations, OECD, European education space, policy by numbers

Introduction
The current governance of the European education space, in the context of globalization and the neoliberal
paradigm, has severely restrained the autonomous implementation of education policy from the states themselves
(Lawn & Lingard, 2002). At the same time, international and transnational organizations play a key role as the
basic structures of global governance.
The governance shift from the concept of government to governanceor“the governance move” (Lingard, 2011) is
manifested by nationwide restructuring of the state,where governing at a distance and other regulatory functions
dictated by the New Public Management, privatization of public services and the introduction of market
conditions in the public sphere prevail(Sellar & Lingard, 2013). In education, it is linked to the decentralization
of the education system, school autonomy, comparative assessment, and is expressed by discourses such as
efficiency, quality, accountability, self-regulation etc.(Ozga, 2009).
In the European education space, experts and technocrats from international and supranational organizations are
working together to promote the strategic goal, setout in 2000 by the Lisbon European Council, “to make the
European Union the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world” (European
Council, 2000:par.1). The aim is not only to create a strong policy or to harmonize education systems based on
the diffusion of good practices and benchmarking, but to harmonize and control the design of education policy in
the context of globalization and the knowledge economy (Lawn & Lingard, 2002).
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However, apart from the establishment of the European space of education, which is partially visible, nonterritorial and shaped by the interaction of various political actors (Lawn & Lingard, 2002), one can see another
dimension, that of the creation of a "Worldwide Structured Educational Agenda" (Dale, 2000, cited in Moutsios,
2010: 122; Lawn & Lingard, 2002: 299), for many international and transnational institutions through
cooperation networks with other organizations “have been promoting worldwide over recent decades a set of
education policies which bring education systems into the service of the global economy” (Moutsios, 2010: 122).
In this global education space, where governance is exercised at a distance and by soft law, policy by numbers is
dominant and expressed by the use of data: numbers, statistics, indicators and benchmarking (Carvalho, 2012;
Grek, 2008; Lingard, 2011; Ozga, 2009; Pasias & Roussakis, 2009), which according to Novoa (2013: 144) are
not only “powerful policy tools” but can also be described as “a mode of governance” for the establishment of a
governable space of comparison- the European education space,under the gaze of a new global Panopticon
(Lingard, Martino & Rezai-Rashti, 2013; Pasias & Roussakis, 2012).

Transnational organisations and their role in educational policy
Changes in the global political and economic system since the end of the Cold War have led to a gradual
downgrading of the role of the nation state and the transference of important competences to supranational and
transnational levels.
The term “transnational” refers to a set of international networks and supranational organizations operating on
variable scales (Pasias, 2017), producing policy discourses and practices. As nodes of a new empire without
colonies, they not only assume national responsibilities, but act as fundamental mediatorsat the international
level too, serving national goals.
As for the state‟s control, a new form is introduced, what Du Gay calls “controlled de-control”, a “new
architecture of government based on interlocking relationships between disparate sites in and beyond the
state”(Ball & Youdell, 2008: 68). Interest is shifting from the administration of state bureaucracies to network
management, which indicates thereshaping of educational policy and the relative reduction of the nation-state‟s
ability to design and implement its own education policy (Ball & Youdell, 2008). Furthermore,“international
organizations are the main promoters of the neo-liberal agenda in the discourses, policies, and organizational
practices of educational institutions”(Moutsios, 2009: 473), focusing on human capital production, productivity
and competitiveness.
The European Union (EU), the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), the World
Bank, the International Monetary Fund (IMF), the International Finance Corporation (IFC), the World Trade
Organization (WTO), the Industrialists Round Table, UNESCO, although historically have different approaches
to education policy (Ball & Youdell, 2008), are promoting educational reforms in order to submit education “to
the pursuits of global economy” (Moutsios, 2009: 467).
Today, the World Bank is the largest external lender and along with the International Monetary Fund has been
promoting for decades policies for the development of human capital and economic efficiency in its Member
States' education systems in the context of economic liberalism (Moutsios, 2010). In addition to this, it has
increased its economic and ideological influence in defining the educational policy agenda of developing
countries, either directly or indirectly, by providing policy advisory services by experts (Ball & Youdell, 2008;
Moutsios, 2009).According to Moutsios (2009:468), “the WΣΟ‟s major aim is not to give loans but to abolish
restrictions in global trade and to open selectively domestic markets to capital flows”. By means of the General
Agreement on Trade and Services (GATS), education is considered as a service and “therefore subject to market
liberalization” (Moutsios, 2010: 122), while “educational systems are opened up to international service
providers through the work of GATS”(Ball & Youdell, 2008: 69), which leads to the de-regulation of national
educational systems.
The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) is the globe‟s “rich club” (Clifton &
Fuentes, 2011: 4;Moutsios, 2009: 468)), as two-thirds of goods and services in the world are produced or carried
out in its member states. It currently has 36 Member States, works with other countries and organizations and
consists of broad networks of consultants, researchers and policy makers. According to Henry et al. (cited in
Moutsios, 2009: 468) it is “a transnational mechanism for surveillance of economic performance and a crucial
critical sphere of influence in the global political scene” and consequently in education policy.
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Today, the European Union‟s education policy is exercised through Commission departments and agencies,
through a variety of actors and networks, but also through co-ordination processes such as the Open Method of
Coordination (Moutsios, 2010), which binds its members to the directions of mutual goals, the establishment of
indicators and benchmarks, the diffusion of best practices and peer review, seeking not only the convergence
towards common objectives but also the improvement of management as policy (Hodson & Maher, 2001, cited
in Pasias, 2017).

The OECD and education
In 1961, the OECD replaced its predecessor, the Organization for European Economic Cooperation (OEEC),
founded by the US in 1948 to manage the Marshall Plan, which aimed at rebuilding Europe after the end of the
Second World War (Clifton & Fuentes, 2011; Sellar & Lingard, 2013). The main purpose of the OECD,
according to its Convention, was to “promote policies designed to achieve the highest sustainable economic
growth and employment”, the expansion of world trade,and the economic developmentof its MemberStates as
well as non-member countries (OECD, 1960: Article 1). In the 1970s, and after the breakdown of Bretton Woods
system and the oil crisisthe Organization played a crucial role “in the emergence of a new consensus about the
need to shift from Keynesian to monetarist approachesin order to address stagflation”(Sellar & Lingard, 2013:
712), a policy that continued in the 1980s, clearly oriented towards market objectives. The era of the great
enlargement was the 1990s, a time that marked the end of the Cold War and led to the accession of eastern
European countries to the EU, while the 2000s were marked by new discourses and practices which draw from
the Lisbon Strategy and the Bologna Process in the European education space, such ascompetitiveness, growth,
productivity and investing in human capital through education (European Commission, 2006, 7, cited in
Moutsios, 2010).

The role of technocrats
The OECD is a "think tank"which has gained a strong political role (Sellar & Lingard, 2013: 712). One could
assume that this is the answer or the reaction to globalization, but at the same time should not ignore OECD‟s
attempts to frame globalizationin its ownterms.Lingard (2011) mentions that the Organization can be regarded
not only as a think tank, but as an expression of the globalized education policy discourses, influencing its
Member States, other countries, scientific communities and the networks which constitutes, and in which it acts
as a hub.
The OECD“is organized in directorates, departments and centers, committees, working groups and expert
groups”(Moutsios, 2010:125).Its bureaucracy, the Secretariat in Paris employs about 2,500 people who support
the Agency's activities and either live there or in centres / branches in other parts of the world, in Berlin, Mexico,
Tokyo or Washington (Clifton & Fuentes, 2011). According to Carvalho (2012: 179-180), the role of the General
Secretariat is considered to be catalytic, acting as “the monopoly of expertise”, an“independent provider of
ideas”, while at the same time coordinates the flows of activities and relationships between a multitude of actors
(specialists, bureaucrats, researchers, policy analysts, members of the Organization), ensuring consensus and
gaining prestige and credibility due to its know-how. In addition to this,the Secretariat produces an “enormous
amount” of documents- studies and publications, which shape the regulatory framework of the co-ordination
process.Moutsios reports (2010: 125) that it produces more than 250 publications a year, “national reports for its
clients and thematic analyses about most educational issues…and conducts well-known programs of comparison
of educational attainment” (PISA and TALIS). Its regulatory and legitimizing power is based on its know-how
and its ability to provide solutions to “pre-defined” problems. It is also based on “the imaginary signification of
progress as accumulation of knowledge, wealth and power, created in the West and diffused all over the
world”(Moutsios, 2010: 136) through the OECD, “the transnational body of a non- territorial, intangible and
fluid economic and political power”(Pasias, 2017: 75).
“The educational policy work of the OECD is based mainly on research and supranational information
management – the instruments of which are published country-by country and as comparative analyses, statistics
and thematic reviews. The OECD differs from other supranational organizations especially in that its influence
over the education policy of the 30 member states is based on the collection, processing, classification,
analyzing, storing, supplying and marketing of education policy information. The OECD is unable to take any
legally binding decisions or issue obligatory education policy recommendations. However, the OECD has
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developed an advisory role to policymakers at the highest level and thereby exerted a widespread influence on
the social and economic policies of its member states in multiple but indirect ways”(Ball&Youdell, 2008:88).
Scientific communities, expert networks and technocrats have a key role to play in the operation of the
Organization. Indeed, the emerging area of European education needs discourses as well as actors. Different
policy actors are working incessantly together, in the same physical or virtual spaces, inside and outside national
states, in different regions of Europe in a continuous process of translation and political mediation(Lawn &
Lingard 2002).
This elite in educational policy can also be described as a "magistracy of influence"(Lawn & Lingard, 2002:
292)in the European educational space that acts at a cross-border level, displays similar predispositions and
promotes emerging educational policy in Europe. They are working through data collection regimes, accelerating
the flows of ideas and people, and thus contributing to the emergence of a community for a global education
policy. They are described as critical actors in the construction of this supranational political sphere, members of
a culture built through councils, exchanges, committees, networks and regulations, shaping the imaginary of
European education of the future(Lawn & Lingard, 2002).

PISA as a policy tool
PISA is the most influential OECD‟s program in the international arena, since it includes countries that are not
members of the Organization. It is conducted every three years and evaluates the knowledge and skills of 15year-old students in specific thematic areas (Language, Mathematics, Natural Sciences, ICT).According to
Carvalho (2012), the innovation of the program lies in the fact that it does not examine the content of the
curriculum that students have been taught, but their ability “to reflect and to apply their knowledge and
experience to real-world issues”(OECD, 2003:9).Grek (2009) argues that PISA's direct influence in European
and non-European countries has become an indirect tool for the governance of the European educational space
by numbers.
The program‟s main objective is to provide a fixed benchmark through which it can control the development of
education systems. Such an objective can only be achieved if it is based on the use of comparative data and
information as well as other steering at a distance technologies. Lewis (2017) reports that PISA, more than
representing an empirical reality, creates a new one. Accompanied with soft lawand through the dissemination of
good practices, a variety of actors (politicians, experts, technocrats, public and private research centres) interact
in a variety of activities (meetings, seminars, conferences, workshops) allowing national education systems to
imagine and test the education of the future (Carvalho, 2012).
PISA can therefore be regarded as a tool for measuring the quality of education systems, a “knowledge-policy
instrument” (Carvalho, 2012:174), which gathers many stakeholders around it and bases its legitimacy
(Carvalho, 2012), as well as their commitment and involvement in the production, dissemination, use and
consumption of the product as a “brand name” (Grek, 2009: 31).
The Program is not just a “test regime”, Grek argues (2009:28), but an extremely important node in the complex
task of governingthe European education space. “A political technology... a major governing resource” (Grek,
2009:35), both for national systems and for Europe‟s transnational forces and the OECD. Its success lies not only
on achieving “convergence on specific political choices orsolutions” but on the “merging of policy makers and
other public actors with the tool”(Carvalho, 2012: 184).
Lascoumes & Le Galespointedly stress that a policy tool cannot be politically neutral (cited in Grek, 2009).
Therefore, one can argue that as a policy tool, PISA is also a “carrier of guilt”(Carvalho, 2012: 184), as it forces
national systems to adapt positions and numbers that determine performance. However, it can also be a carrier of
hope and optimism for reform efforts, legalized by a trustworthy expert who offers knowledge, the “global
expert”(Lewis, 2017: 292,298).
Many researchers, however, are distrustful about policy by numbers and benchmarking, as well as considering
education in terms of economy or learners as human resourcesfor the needs of the global production system
(Moutsios, 2009). Finally, there are researchers who doubt whether the OECD can really provide solutions to the
problems of non-member countries whose economies differ significantly from those of the West. Clifton &
Fuentes (2011: 6) characteristically ask: “The OECD needs emerging markets, but do they need the OECD?”
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Policy by numbers
As Ozga (2008) claims, we are “governed by numbers”. It‟s all about numbers which “in different aspects of our
lives rate, compare and allocate us to categories. Numbers define our worth, measure our effectiveness and, in a
myriad of other ways, work to inform or construct what we are today. We are subject to numbers and numbered
subjects” (Ball, 2015:299).
The use of numerical data in today's post-Lisbon European education space serves the new hegemonic narrative
of the Europe of Knowledge. Already since the 18th century, numbers, statistics, rankings, comparisons and data
have been vital to the functioning of the state and the creation of the identity of citizenship and citizen identities
(Lingard, 2002; Novoa, 2013; Ozga, 2009). Today, however, policy as numbers is linked to the governance turn
and is related to new modes of regulation and new forms of accountability, like the audit culture (Lingard, 2011),
or the culture of performativity (Lingard, 2011), as well as to self-regulatory and self-monitoring processes
(Ozga, 2009). Indeed, the governance shift from centralized and vertical hierarchical control systems to
decentralized, horizontal network-based governance was possible due tothe “availability of data and its rapid
flows” (Ozga, 2009: 157).
Standards create and form the social sphereand, in this way, make it governable (Lawn, 2011).“Measuring units,
benchmarks and standards are the new essentials of Europeanization. They are the scaffolding of the European
space for education. They allow governing by bringing policy areas into being, rendering them transparent,
mapping them and producing comparisons of performance…They are not fixed, they are not easily discernible,
and they shape the present and determine the future. They are not an interesting or peripheral factor in the
system; they are the new system of education. They are essential for governing the new economy of
education”(Lawn, 2011: 270).Moreover, the importance that is attached to international comparisons and
benchmarking leads nations and subjects to a new global “war for talent”(Sellar & Lingard, 2013: 717)and
reflects the new imaginary of education as a global race for economic competition.
Benchmarking, however, is a key tool for governance, because data are needed to control progress. “Governing
by data” is not just a process of data collection but a process that rather constructs than describes reality in the
field of education. “Comparingmust not be seen as a method but as a policy”(Novoa, cited in Grek, 2009: 25). It
must be regarded as“a mode of governance…one of the most powerful administration tools not only in Europe
but also worldwide”(Novoa, 2013: 144). It becomes a policy that is a key element in the process of building the
idea of Europe as a knowledge-based economy (Grek, 2008). The use of performance data, indicators and
benchmarks provides ways to build reality by identifying what is important and what is not, and thus defining
priorities that will inevitably affect actions and policies (Novoa, 2013: 139).
Lingard et al. (2013: 543) finally contend that "big data" can give shape to our globalized culture, which is
characterized by constant change, allowing the creation of new correlations between different things, thus
producing “new forms of continuity in liquid times”.

Limitations and capabilities
As mentioned above, the use of numbers and standards and the culture of accountability that they entail “help
constitute the world as a commensurate space of measurement” for national education systems.(Lingard et al.,
2013: 541). In that way the globe is made “legible for governing”, under a regime of“Global
Panopticism”(Lingard et al., 2013: 552).
Criticism does not stop here. Novoa (2013), emphasizes that a form of governance based primarily on production
and exposition of performance data and indicators has significant limitations, such as the one-dimensional view
of data. He therefore suggests deepening the comparison and enriching it with critical reflection. Numbers can
providesignificant support for interpreting the world, but they cannot replace our decisions and choices.
“Comparison is a way of understanding the world critically, but not a way of governing, as if policies were a
“simple”, “neutral” and “objective”administration of the results presented in an Excelsheet with numbers”
(Novoa, 2013:146).
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There is a prevalent skepticism about the ability of all these measurements and statistics to fully capture
multilevel problems and inconsistencies in educational practice since they ignore the social context in which data
is being interpreted.“At their best, these new governance technologies have offered a more coherent and
organized framework for the improvement of the quality of education systems across Europe; at their worst, they
are simply transforming education cultures and traditions, every aspect of teaching and learning, into tables and
graphs, devoid of meaning, political context or any sense of history and place”(Grek, 2008b: 215).
In addition, persistence in the gap talk about school performance strengthens social inequalities in the field of
education (Lingard, 2011). It is therefore necessary to develop multiple ways of measuring quality, not just based
on quantitative measurement of data, and to recognize the need for reflection, along with the rejection of
epistemological neutrality.
Especiallyregarding to the educational practice and the exam orientation of the school, an emphasis is being put
on the risk that the achievement of positive results can be translated as a response to manage performativity,
which can even lead teachers to manipulate the data (Thomson & Cook, 2014; Lingard, 2011).
Darling-Hammond (2010,cited in Lingard, 2011: 373; Lingard et al., 2013: 544), suggests a more intelligent
accountability system that recognizes the wider objectives of education. Even a bottom-up system of
accountability that will enable schools to demand from policy makers and systems the ability to
“learn the standards”. Similarly, Ozga (2009) asks whether focusing on personalized, tailor-made teaching and
learning could provide better toolsfor measuring progress in schools, or it couldlead to the increase of data
production and its power, rather than reduce it.
In conclusion, “the new technology of the governance of the European education space through indicators and
benchmarks ... has to be examined as a deeply penetrating consciousness-moulding and thus the serious business
of constructing new categories of (educational) thought and action - the project of re-inventing a new European
identity of competitive advantage and responsible individualism” (Grek, 2008: 215).

Conclusion
From the above discussion, it has become clear that “the European educational landscape is increasingly
colonized by specific “regimes of truth” and “systems of knowledge‟, which introduce, reproduce and legitimize
technocratic / market driven rationales and establish a modern European Panopticon of a “measurable” Europe of
knowledge, governed by numbers and based on technologies of theasis/gaze, performativity, surveillance and
control”(Pasias & Roussakis, 2009: 136).
Therefore, much of the criticism also concerns the role and responsibility of the scientific community in the
creation, application and legitimization of the above technologies. Research in comparative education should not
repeat what we already know, but “open up new ways of thinking and new understandings” (Novoa, 2013: 146),
without limiting its imagination (Lingard, 2011), but above all it has to contribute to a new social imaginary
beyond the dominance of neo-liberalism, where numbers have almost replaced values (Lingard, 2011). For we
may be governed by numbers, data, indicators, benchmarks and measurements, but do westill remember “what
really counts?” (Lingard et al., 2013: 553)
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Abstract
After the massive arrival of refugees and immigrants in our country, the refugee issue is a major issue at
all levels: economic, social, political, cultural. Especially after the summer of 2015 where there was an
increasing number of refugees, the Ministry of Education, Research and Religious Affairs had announced a plan
for the smooth integration of children into Greek education by 2016. The North Aegean islands receive daily
refugees and immigrants who are staying at Refugee Hosted Centers. The Ministry of Education, Research and
Religious Affairs has announced the creation of Refugee Child Reception Teams and their gradual integration
into the classroom by setting up Reception Structures for Refugee Education.
This essay deals with the refugee issue in the context of education and in particular of pre-school
education. An attempt is being made to explore the views, attitudes and knowledge of the Kindergarten of the
Prefecture of Chios regarding the attendance of refugee children in Kindergartens. There are many issues that the
Greek state ought to solve so that any action to integrate refugee children into Greek schools results. Continuous
training of teachers, permanent and alternate teachers is required to be able to implement curricula that respect
the children's learning background and take it into account. It is also important to sensitize parents so that there is
no racism and fear, but rather for respect for diversity.
Greece, due to its geographical position, is a country that hosts a large number of refugees and migrants
who were aiming at their arrival in our country to improve their living standards and their living conditions
(Gotovos, 2002; Damanakis, 1997). A particularly large wave in recent years has come from the east and the
Arab countries, with the result that the northern Aegean islands are welcoming refugees, who are gradually
moving to the hinterland. The Ombudsman / Ombudsman in cooperation with UNICEF says that of the 64,000
refugees in July-December of 2016, 34% were children, of which 17% were unaccompanied. UNICEF in 2017
says child refugees amount to 20,300 of which 2000 are preschool.
The lack of infrastructure in Greek Kindergartens, the need to hire several kindergartens, the
movement of young children in public kindergartens are some of the key issues that need to be solved
immediately in order to allow refugee children to join the Greek public kindergartens. Today, as never before,
the teacher is called upon to manage different situations by trying to keep the balance between different factors.
It is necessary for teachers to be educated in intercultural education for teachers so that they are able to
implement corresponding programs in the right way. (Jeane Copenhaver-Johnson, 2007). The results show that
the kindergarten has a positive attitude towards the integration of young children but considers it necessary to
train them and to solve basic problems. Apart from the issue of the language of refugee children, teachers believe
that the attitude of the local community and the parents of the local pupils may affect the integration of refugee
children.
The results of the research can be used to train teachers and thus contribute to improving pedagogical
practices. They can help curriculum designers and curriculum developers to develop intercultural education
programs more effectively.

Keywords: preschool education, refugee children, interculturalism, kindergarten teachers, views, integration
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Introduction
Recent studies have shown that school has a decisive influence on the child's behavior, regardless of
the presence of other factors (Dowling & Osborne, 2001). The school actively participates in the smooth
integration of refugees into Greek society and especially Preschool Education is the first step. The teacher is an
important factor in the implementation of programs concerning the integration of refugee children because they
can intervene and shape the heterogeneous composition of classroom students. Its training on intercultural issues
and the management of a multicultural environment is now needed to be able to adapt and respond to existing
conditions. That is why the Ministry of Education, Research and Religious Affairs and other organizations
(OEPEK, ELIAMEP, IOPE etc) organize seminars and workshops.
Beach (2003) argues that teachers with more years of experience do not apply new teaching methods
to younger educators who seem to be more receptive to new techniques. Teachers' views on other cultures,
religions, languages, etc. can influence the successful or non-integration of refugee children. If they encounter
racism and do not exploit the cultural experiences of children, it has the effect of preserving prejudices at school
(Askouni, 2003; Frangoudaki, 2001).
Kindergartens have the opportunity to cultivate the intercultural consciousness of young children
with activities based on the principles of intercultural education. (B) children come into contact with the
languages of other peoples and c) the linguistic and cultural diversity that emerges leads to easier assimilation of
differences (Govaris, 2000). According to Androusos and Askouni (2004), with the reflective method, teachers,
according to the class requirements, are adapting, discovering and applying the teaching practices. In order to
enable the teacher to carry out the above-mentioned process, they should themselves accept and understand
others regardless of their own perceptions. Cummins (2005) argues that teachers in all education systems can
apply methods that promote respect for all, parity, cooperative learning, identify their identity and role, and
strengthen activities with collaborative relationships with students from different cultural environments.
Legislation on the education of refugee children
In Europe, Article 24 of the EU Charter of Fundamental Rights
enshrines the rights of children, while the International Convention on the Rights of the Child (Law
2101/1992) is one of the most important texts concerning the protection of children's rights. The European
Convention on Human Rights states that each state has an obligation to provide education that respects the
religious and philosophical beliefs of parents (Article 29 (1) (b) and Article 30 of the Convention on the Rights
of the Child. The continued recruitment of underage refugees led the European Commission in 2001 to adopt a
proposal for directives on minimum conditions for the reception of asylum seekers from the Member States of
the European Union. The same text was then supplemented and adopted by the Council of Europe in Directive
2003/9 / EC, which refers to the education of refugee children.
Greece, as host country, is bound to implement international conventions by providing shelter,
education, etc. to refugees. By Law 2121/1992 (Government Gazette A 192 / 02.12.1992) it ratified the
International Convention on the Rights of the Child. Article 28 encourages schooling and the development of
forms of education accessible to every child. With regard to Greek law and in accordance with the Constitution,
Article 16 of Education, Art and Science states that "education is a basic mission of the State and aims at the
moral, intellectual, professional and physical education of the Greeks, the development of the national and
religious consciousness and their transformation into free and responsible citizens". Law 2910/2001 (Article 40
(1)) refers to the integration of all foreign children residing in Greece, thus ensuring their access to public
education and their participation in school and educational activities, just as the rest of the pupils. The education
of the minor refugees is officially mentioned in Law 3386/2005 (Government Gazette A 212 / 23.08.2005),
which refers to the entry, residence and integration of third country nationals in Greece.
Children refugees have the option of enrolling in the regular school program, apart from intercultural
schools operating throughout Greece. Since 2010, the Educational Priority Areas (SPAs) have been operating. In
October 2016, the first Host Structures for Refugee Education are operating within the Schools of the
Directorates of Education of the country where CPPs are in place, enabling children living in a CPC to attend the
morning departments of the school units. The conditions for enrollment of refugee children are an issue that has
triggered reactions. N 4251/2014: Code of Immigration and Social Inclusion and other provisions. (618697) is
the law on registration and states that refugee children have the right to enroll in public schools even with
incomplete documents (Article 21 (8)). Therefore, the submission of incomplete supporting documents or the
absence of any supporting documents, such as vaccination certification, failure to provide proof of residence,
certificates etc. is not due to the non-registration of a child refugee in any Greek school.
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Action Plan of the Ministry of Education, Research and Religious Affairs for Preschool Education
On March 18, 2016, the Ministry of National Defense established three committees, cooperated with
the Ministry of National Defense, the Ministry of Migration Policy, the Ministry of Citizen Protection, the
Ministry of Health, the many local government bodies and the HCDCP to implement the refugee support plan.
Many international organizations have supported Greece in this effort, such as the International Organization for
Migration (IOM), the UN High Commissioner for Refugees and UNICEF.
Based on the EU's proposal on pre-school education for refugee children, provision was made for the
provision of Kindergarten nurseries within the CFP because the removal of children from their parents is not an
easy and safe process due to the young children. The creation of Kindergartens outside of the school frameworks
would be done with specific conditions: appropriate space, equipment, educational material and furnishings.
Moreover, because of the difficulty in communication, more than one kindergarten is required to be recruited
and time is different. The process of setting up suitable spaces for housing for Kindergartens was particularly
time-consuming, with the result that nursery schools could not function within the CPCs. For this reason, the
Management Team proceeded to establish Kindergarten branches, that is to say, the building of buildings within
the CPCs that were not used for any other purpose. In 2017-2018 it was proposed to be a transitional year and for
Preschool Education the following proposals.
1) For children residing within CPPs: Establishment of Kindergarten Branches is the first choice of
the Ministry of Education to provide education to children aged 4-6. The nurses who will be staffing the
departments are proposed to be two per section of 20 children and to be permanent teachers wishing to take part
in these nursery schools because of their experience they will be able to cope with the difficulties of the process.
It is proposed to concentrate as many children as possible in 4-6 years in order to create two shifts and to have
flexible working hours. Finally, the Preschool Departments will be responsible for overseeing NFPs within their
CPPs and their students to carry out their practical training there and to support them scientifically.
2) For children staying within cities: Children whose parents reside in public kindergartens have
the opportunity to attend. The number of children who do not know the Greek language can not exceed 25% of
the total number of children in the classroom and if there are no seats available in the breakfast section to have
an afternoon section. For additional staff in the classroom, it is proposed to appoint a nursery school or a cultural
mediator or practice internships by preschool students.

Research planning
The purpose of this research is to study and record the views, perceptions and knowledge of the
teachers serving in the Prefecture of Chios on the integration and education of refugee children as well as on how
they feel about their existing knowledge and application in the classroom. Through the conclusions, the process
of joining and attending young children can be facilitated and made more effective. The aim of the research was
to capture the views of nursery school pupils on the integration of refugee children into education in the
following areas: a) benefits of integration, b) integration and c) obstacles.

Research questions
This research attempts to answer the following key questions
1. What are the views of teachers on the basic prerequisites for integration and what makes them difficult to
integrate refugee children?
2. Are the teachers satisfied with their ability to organize the appropriate program for the smooth integration of
refugee children?
3. Are teachers satisfied by their ability to diversify and adapt their teaching to meet classroom needs?
4. Are teachers satisfied with their ability to know and enforce legislation?

Methodology and sample
The quantitative method, namely the methodological technique of the questionnaire, was used in the
present study. The sample of the present research process is the Chios Prefectures of the Prefecture of Chios,
permanent and deputy, serving in the public schools of the island. Specifically, 40 kindergartens were asked to
answer the questionnaire, which was distributed electronically to Pre-Kindergartens of the Prefecture.
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Research tools
The questionnaire is the research tool with which this research was conducted. The responses were
closed-ended with Yes- No answer and Likert-grade rated: a) from 1 to 5 where 1 = Not at all, 2 = Little, 3 =
Enough, 4 = Very and 5 = Very and b) from 1 to 5 where 1 = I disagree strongly, 2 = I disagree slightly, 3 = I do
not agree, nor disagree, 4 = I agree a little and 5 = I agree very much. The Likert scale is considered to be the
most widespread type of scale to measure the attitudes, beliefs and views of large groups, so it was chosen
(Philia, 1998).

Analysis of results
The presentation of the results includes the demographics of the participants, the conditions for
inclusion and the factors that may affect it, the organization of the integration by the teachers and the satisfaction
of the teachers themselves as to the extent to which they can organize integration of refugee children. Finally, the
teachers' knowledge and opinions about the legislation. For the description and analysis of the quantitative data
of the questionnaires, the SPSS for Windows software was used.
The survey involved 40 preschool educators, all were women, of whom 23 (57.5%) are deputies,
while 17 (42.5%) are permanent teachers. However, 25 (62.5%) are permanent residents of Chios, which means
that they remain for some years in the schools of the island. Due to the fact that most of the deputies are
observed, they are relatively young generation teachers with senior ages 30-34 (35%) and years of service 6-10
years (35%). In addition to the university degree, 12 (30%) hold a postgraduate degree and 19 Kindergarten
(47.5%) speak a language other than English. In the intercultural section, only one Kindergarten had
postgraduate courses in intercultural education, the highest percentage (72.5%) attended seminars, while the
percentage that has not received any training (25%) is significant. On the other hand, during their studies 29
(72.5%) teachers have been taught the course of intercultural education as opposed to 11 (27.5%) who did not
teach at the school. Finally, most of the 30 Kindergartens (75%) have worked in class with children from
different cultural and linguistic backgrounds.

Participant Demographics
Frequency
(Ν)

Percentage
(%)

0

0

40

100

Age

25-29
30-34
35-39
40-44
44 θαη άλσ

2
14
10
4
10

5,0
35,0
25,0
10,0
25,0

Years of service

1-5 έηε
6-10 έηε
11-15 έηε
16 έηε θαη άλσ

10
14
8
8

25,0
35,0
20,0
20,0

Working relationship

Permanent

17

42,5

Deputy

23

57,5

Man
Sex
Woman

Bachelor's degree
Graduate holder

Postgraduate degree
Doctoral title

English
German
French
Italian
Other

Foreign Languages
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31

77,5

12

30,0

1

2,5

40
6
8
2
3

100
15,0
20,0
5,0
7,5
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Training on issues of education of children from different
cultural and linguistic environments

Seminars

29

72,5

Postgraduate
None

10
1

25,0
2,5

Yes

30

75

Noη

10

25,0

29

72,5

No

11

27,5

Yes

25

62,5

No

15

37,5

You have worked in class with children from different
cultural and linguistic backgrounds

You have taught a course of intercultural education during
your studies

Yes

You are a permanent resident of Chios

The first research question is: "What are the teachers' views on the basic preconditions for integration
and what makes them harder to integrate refugee children?" To answer the question, questions were asked about
the key factors affecting the integration of refugee children, and teachers are asked to answer questions about
whether a factor is important, but also to what extent. The factors put to the questions are as follows:a)the
attitude of the teacher, the attitudes of the classmates, the attitude of the refugee child's family and the attitude of
the families of the other children, b) the language and age of refugee children, c)the distance of CPPs from
public kindergartens, d) the constant movement of refugees and e)Training Preschool Education Teachers.
To a large extent, teachers consider that the attitudes of all those involved affect the integration of
refugee children. Particularly important, 82,5% (N = 33), of which 42,5% (N = 17) agreed very much and 40%
(N = 16) agreed a little. Then the attitude of the classmates to 75% (N = 33) with 27.5% (N = 11) is much in
agreement and 47.5% (N = 19) is a bit agreeable. The attitude of the refugee child family is considered
significant by 72.5% (N = 29) of the teachers where 30% (N = 12) agreed very much and 42.5% (N = 17) agreed
a little. Finally, the attitude of the families of local students is considered significant at 37.5% (N = 15).

Integration conditions

Frequency
(Ν)

Percentage
(%)

A basic prerequisite for the effective integration of a refugee child is the
attitude of the educator

33

82,5

A basic prerequisite for the effective integration of a refugee child is the
attitude of his classmates

30

75

A basic prerequisite for the effective integration of a refugee child is the
attitude of the child's family

29

72,5

A basic prerequisite for the effective integration of a refugee child is the
attitude of the families of the other children of a classroom

29

72,5

Table 1: Contains the percentages of the respondents who responded and agreed on 6 questions about the conditions that
contribute to the integration of refugee children

Hierarchically, teachers are of the opinion that 35% (N = 14) and 'Non-permanent refugee dwelling'
with 30% (N = 12) are the factors most affected by integration, followed by the ' Teacher 'with 17.5% and' Age
'with 15%. The factor 'SPP distance from Nursery Schools' accounted for only 2% (N = 1). More specifically for
each of the aforementioned factors:
The mother tongue at 67.5% (N = 27) is considered a significant factor, but it does not seem to be particularly
important for 15% (N = 6). 40% (N = 16) replied that it strongly agrees that mother tongue is a factor influencing
integration and that 27% (N = 11) agree a little. According to 67.5% (= 27), 32,5% of teachers (N = 13) and too
35% (N = 14) consider that the mother tongue influences integration.
The distance from CPPs is considered to be an important factor by 55% (N = 22) of teachers, while 20% (N = 8),
on the other hand, considers that it almost does not affect the process of integration of refugee children. Of the
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participants who agreed that the distance could affect membership, 10% (N = 4) agreed very much and 45% (N =
18) agreed a little. The largest share of 42.5% (N = 17) believes it may have little effect on membership, while
12.5% (N = 5) is too much.
The constant movement of refugees is considered a factor that is also considered important by teachers. More
specifically, 82.5% (N = 33) believes that the continuous movement of refugees and non-permanent residence
can also affect integration. The highest rate of 47.5% 9N = 19) is a bit agreeable, while 35% 9N = 14) is very
much in agreement. 12.5% (N = 5) of teachers think it may be a little while very much 45% (N = 18).
Preschool age for the overwhelming majority of teachers, 90% (N = 36) is suitable for the integration of refugee
children into Greek schools and 47.5% (N = 19) is considered to have a very high impact on the integration of
refugee children. 65% (N = 26) agreed very much while 25% (N = 10) agreed a little.
Teacher training is considered by 82.5% (N = 33) of teachers as also an important factor influencing integration,
30% 9N = 12) is very much in agreement and 52.5% 9v = 21) agrees a little . Indeed, 27.5% (N = 11) consider
that it can affect too much and 50% (N = 20) how it can affect a lot.

Factors Affecting Integration
Mother tongue of refugee children
Distance of CPPs from public kindergartens
Continuous movement of refugees
Preschool age is the appropriate age
Teacher training

Frequency
(Ν)
27
22
33
36
33

Percentage
(%)
67,5
55,0
82,5
90
82,5

Table 2: Contains the percentages of teachers who agreed that the above factors can influence the integration process and
answered 11 questions about these factors

The majority of teachers, 62.5% (N = 25), considers that the education of refugee children should
take place in public kindergartens, while 37.5% (15) consider that education should take place in Kindergartens
within the CPCs.
School and teachers play an important role in the integration and integration of refugee children by
87.5% (N = 35) of teachers. Specifically, 30% (N = 12) is very much in agreement, and 52.5% 9v = 21) agrees a
little. Also the majority of participants, 42.5% (N = 17) and 50% (N = 20), consider that the role of the school is
important too and very much.
The effect of inclusion on the other children in the classroom can work positively for 77.5% (N = 29)
and for the society as a whole, 69.2% (N = 27) of teachers are likely to have a positive impact.
The question whether teachers think they are adequately trained disagrees with 35% (N = 14) of
which 22.5% (N = 9) disagrees a little and 12.5% (N = 5) disagrees greatly. The majority of 65% (N = 26)
neither agrees nor disagrees.

Frequency
Percentage
(Ν)
(%)
15
37,5
Training refugee children in public kindergartens
35
87,5%
The role of the school and the teacher is important
29
77,5
Positive effect on class children
27
69,2
Positive impact on society
26
65,0
Adequate teacher training
Table 3: Contains the percentages of teachers who responded positively to 6 questions concerning the integration of refugee
children in relation to the other respondents

The second part of the survey concerns the organization of integration by teachers and the following
questions were asked: "Are teachers satisfied with their ability to organize an appropriate program for the
smooth integration of refugee children?" And "They are satisfied with the teachers by their ability to differentiate
and adapt their teaching to meet the needs of the class? " Questions concerning the organization of integration
within the class were answered and some factors were mentioned that could positively influence the organization
of integration.
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Integration Organization: 55% (N = 22) teachers seem to have a neutral view of their ability to effectively
organize the integration of a refugee child while 37.5% (N = 15) claims to be able to organize membership.
Adjustment of the daily schedule: In particular, in the adjustment of the daily program, the largest percentage,
57.5% (N = 23), responded neutral, while 35% (N = 12) seems to agree that it can adjust the daily schedule.
From this rate, 'I agree very much' only answered 5% (N = 2) and 'I agree a little' 30% (N = 12).
Learning refugee children's preferences: Teachers believe that only 25% (N = 10) can coordinate teaching with
the preferences of refugee children. The majority with 62.5% (N = 25) seems to have a neutral attitude while
12.5% (N = 5) responded that they disagree slightly.
As far as the factors that can influence the organization of integration are concerned, teachers support
the following:
Refugee children's needs and school career: 72.5% (N = 29) of teachers responded to the direct link of a
successful school course with the adaptation of the program to the needs of refugee children. 25% (N = 10)
neither agrees nor disagrees with the aforementioned wording.
Culture and culture of refugee children: The majority of teachers believe that the process of tension will be
facilitated when the teaching program takes into account the family culture and the culture of refugee children.
12.5% (N = 5) and 'pretty much' agree 55% (N = 22) and 12.5% (N = 5).
Individual characteristics of refugee children and thematic approaches: Finally, 87.5% (N = 35) of teachers
argue that the individual characteristics of refugee children should be taken into account when planning the
thematic approaches. 30% (N = 12) is very much in agreement with 57.5% 9N = 23).

Organization of integration

Frequency
(Ν)

Percentage(%)

15
I can effectively organize the integration of a refugee child into the classroom
14
I can tailor the daily program to the needs of a refugee child
10
I can co-ordinate teaching with the preferences of refugee children
When the teaching program is tailored to their needs then child refugees will
29
have a successful school career
When the teaching program responds to the family culture and refugee children's
27
culture, the integration process can be facilitated
When planning thematic approaches, account should be taken of the individual
35
characteristics (habits, ways of behavior, pre-existing experiences) of refugee
children
Table 4: Includes the percentages of teachers who are satisfied with their ability to organize the integration
children and responded that they agree with some factors influencing integration.

37,5
35,0
25
72,5
67,5
87,5
of refugee

The majority of teachers 65% (N = 26) use the principles of intercultural education during the school
year, they agree very much 25% (N = 10) and agree a little 40% (N = 16). Due to the situation, 95% (N = 38) of
teachers responded that they considered any form of intercultural education necessary, of which 65% (N = 26)
agreed very much and 30% (N = 12) agreed a little. The teachers' positive responses to communication with
teachers who have refugee children in their class, 82.5% (N = 33), were also high. Of this, 37.5% (N = 15) is
very much in line with teacher communication and 45% (N = 18) is a bit agreeable
The last question "Do the teachers know the legislation on the integration of refugee children? tries to
investigate whether teachers not only know the law but also how they feel with the attitude of the Ministry of
Education, Research and Religious Affairs.
Knowledge of legislation: Of the total number of teachers, only 12.5% (N = 5) agree that they are aware of the
legislation while the majority of 55% (N = 22) responded that they disagree with their knowledge of the relevant
legislation, % (N = 9) disagrees strongly and 32.5% (N = 13) disagrees a little.
Implementation of legislation: In the implementation of legislation, teachers have a neutral attitude of 37.5% (N
= 15) and a negative attitude of 40% (N = 16).
Regulatory clarity: In the question of the ambiguity of the legislation, the answers were shared and most 45% (N
= 18) supported a neutral attitude. On the other hand, 25% (N = 10) agreed that the legislation is vague and 30%
(N = 12) does not find the legislation vague.
Educational system readiness: 57.5% (N = 23) argued that the country's education system is not ready to address
the issue of refugee children's education. The highest rate of 40 %(N = 16) disagrees with the idea that the
education system is ready and 17.5% (N = 7) disagrees strongly.
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State Attitude: In the last question whether the state supports teachers to meet the new challenges, teachers
responded negatively to 60% (N = 24), of which they disagree with 45% (N = 18) and disagree with 15% (N =
6).
Teachers, although not well aware of the legislation, agree with the host State's obligation to provide
80% (N = 33) education to refugee children, of which 27.5% (N = 11) agree very much and 52, 5% (N = 21)
agrees a little.
Legislation
I know legislation concerning the integration of refugee children in Greek schools
I am in a position to implement the legislation
I believe that legislation is unclear as to the inclusion of refugee children in
kindergarten
Our education system is ready to address the issue of the education of refugee children
The Ministry of Education supports teachers in refugee societies to address the
educational challenges of integrating refugee children

Frequency
(Ν)

Percentage
(%)

22
16

55,0
40,0

10

25,0

23

57,5

24

60,0

Table 5: Contains the percentages of teachers who responded to 5 law and state questions and their responses were negative

Conclusion
Teachers argue that the integration of refugee children will benefit both their own and their families,
as well as local students and the local community, by confirming the findings of the Papadaxiarchis (2006),
Sideris (eg), Balkar (2016) ) and Hos (2016). They consider refugee children to be part of Greek schools and this
will affect their social inclusion, agreeing to agree with Sideris (eg) and Soul (2002).
Teachers apply the principles of intercultural education during the school year but do not feel
adequately trained and adequately prepared to cope with the new conditions. They seem to need their training
due to the present situation and the awareness of everyone, as Androsou & Askouni (2004), Androussou &
Magos (2001), Askouni (2001), Demetriou and others (2004) and Zografakis (2004).
They argue that integration concerns all stakeholders (school, refugee parents, parents of local pupils)
and their attitude is a key factor in the integration of refugee children by agreeing with Cummins (2005),
Dragona (2003a & 2003b), Zografakis (2004) , Isambert - Jamati (1985), Christidou - Lionaraki (2001b) and
Zeroulou (1998).
What worries them most is the language of refugee children. They believe that language is the
biggest difficulty and is the factor that can more influence the integration process. Also, the main difficulty of
integration is the constant movement of refugee children. It does not seem that the permanent residence of
teachers influenced their views and most were substitutes. The majority claimed that education should take place
in public kindergartens. that pre-school age is appropriate for refugee children to begin their introduction to
Greek education.
According to the results of the survey on the satisfaction of teachers from their skills in organizing
the classroom and integration programs they seem to consider it important to take into account the cultural plight
of refugee children and to consider it necessary for a successful school course, (2003), Cummins (2005),
Plexusakis (2003) and Skourtou (2001). However, they do not feel confident about their ability to organize
programs and to shape the appropriate conditions
Teachers are also not sufficiently aware of the existing legislation on the education of refugee
children and this also makes it difficult for them to deal with any reactions on the part of the parents of the local
community. They have a positive attitude towards the state's obligation to provide education to refugee children,
but they believe that our education system is not ready and properly organized to successfully integrate refugee
children. Finally, they feel that the Ministry of Education, Research and Religious Affairs does not support them
enough in the endeavor to join, and that makes them feel stressed, insecure and worried about the possible
attendance of refugee children in Nursery.
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ABSTRACT
The present project refers to the results of a quantitative research performed throughout the region of Larisa
about the application of participatory administration in Greek schools. More specifically, it concerns the participation
of the Teachers‟ Council in decision making on subjects revolving around the function and administration of a school
in Greece (our country), all according to the European educational and political expansion of democratic and
participatory processes.
The results showed that, on its majority, participatory administration is applied, and that is quite satisfactory.
Decisions on subjects regarding school function are mostly collaborative and followed by all members of the Teachers‟
Council, who declared that only sometimes are they called to validate a principal‟s already taken settlement.
However, most educators are adamant on the need to improve the role of the Teachers‟ Council, proposing
mostly the right election of scholar administrators, the need for clear separation of jurisdiction between teachers and
principals, the offer of motive and the possibility of bigger flexibility in school units.
Key words: Leadership, participatory administration, decision-taking, effectiveness.
INTRODUCTION
The quality of a country‟s human resources‟ education is an important factor on its development process.
In Greece, every school is obliged to follow and apply decisions according to each current developed
educational politic.
The Ministry of Education and Religion, recognizing that the need to redefine all educational politics is more
essential than ever, in the New Network of Support Structures for the Educational Process, is setting the foundation for
a more democratic and collaborative school, upgrading the role of the Teachers‟ Council in its function even more. A
system that supports the educators‟ participation in school administration, aims to the redistribution of authorities,
which are institutionally connected to the Principal, to a more collaborative structure that is called to partake in the
process of taking decisions on the school‟s function.
Within a democratic model of administration and school function, the teachers‟ participation in taking
decisions is mandatory. It constitutes one of the most promising strategies for educational reformation, which includes
a more professional teaching approach, empowered schools and participatory administration (Smylie 1992).
The problems that come up and the issues that preoccupy a school unit are usually complex and require
coordination and interaction between the educational personnel for their most effective treatment (Saitis 2005a).
An educator, as a member of a school‟s Teachers‟ Council, is not restricted to their educational duties, but is
called to participate in scheduling actions that will form the school‟s culture, profile and function (Chatzipanayotou,
2003: 84-85).
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Pashiardis (1994) mentions that schools need to show autonomy, meaning that they should have their own
culture and follow participatory models in the process of taking decisions. In a broader European level, there‟s been
quite a few reformations that emphasize the administrational decentralization, school autonomy, effectiveness and
quality of performed education, and of course, evaluation of school units (MacBeath et.al, 2004).
Many modern researches support that the Principal, and the way they lead, is a decisive factor to the
improvement of a school. More specifically, Stoll and Fink (1996) quote the National British Educational Commission,
“A good leadership is one of the principal traits of a successful school”. Harris & Muijs (2005) mention that in many
western European countries, and especially in Great Britain, there was great importance in the matter of school
leaderships and their administrative models.
A quite famous leadership classification in scholar administrational models is that of Leithwood & Duke
(1999), who determine six leadership styles:







Instructional leadership
Transformational leadership
Contigent leadership
Moral leadership
Managerial leadership
Participative leadership

“Participative” leadership is based on the viewpoint that a leader‟s principal concern is “promoting
participatory decision taking” (Katsaros, 2008:110). In fact, according to Sergiovanni (1984, found in Katsaros, 2008),
participative leadership has positive effects on the personnel‟s cohesion and contributes to the work load and pressure
decrease put on the one on the helm. Besides, in a school unity, responsibility distribution between those immediately
involved, renders them more active in the scholar community with obvious results on the school‟s effectiveness.
Participatory administration assures the teachers‟ creative involvement, thus contributing to the mutual understanding
of the school‟s purpose (Bush, 1995).
The Teachers‟ Council is placed on the center of the school, because it is responsible for substantial decisions
“referring to the school‟s internal function, its programming, design and project review, prioritization, professional
culture and ethics, training priorities and the school‟s pedagogy, the connection with the local community and more”
(Mavrogiorgos, 2004:23). Consequently, its decisions, along with their quality and effectiveness, will depend on the
school‟s smooth functionality, progress and development.
1.

Participatory administration in Greek schools.

In Greece, the Teachers‟ Council is constitutional since 1985, according to Law no1566, thus
contributing significantly to the democratization of the scholar administration system.
It hasn‟t been approached on a research level, despite the fact that the teachers‟ participation in school
administration was considered the most important factor in liberating schools from the centralized
administrational model, with its principal target being a self-ruled school and final purpose the amelioration of
school effectiveness (Chatzipanayotou, 2003).
The current project‟s object is the teachers‟ participation, as members of the Teachers‟ Council, in
Larisa‟s high schools.
1.1 Research Methodology
The research took place through a “survey” and a questionnaire was used in order to explore the stance
and opinions of those questioned in regards to their participation in decision-taking on matters of school
administration and function in each one‟s school of employment. The questionnaire, as a means of data
collection, is most appropriate for studying quantitive analysis, because it ensures anonymity and, consequently,
a relevant honesty in answers.
The questions were distributed in 6 entities. The first is about demographic elements, such as sex, age,
work relations, years of activity, marital status. The next three refer to the practice of participatory administration
in each educator‟s school of employment, the functionality of the Teachers‟ Council and the teachers‟
involvement in School Personnel meetings. The last two evaluate factors that affect decision-taking on matters of
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creative actions from members of the Teachers‟ Council, as well as proposals on the school‟s improvement as a
whole.
In this research, 136 educators from 21 Secondary Education schools in Larisa took part during the
school year 2017-2018, with various work relations. More specifically, 31 teachers from schools in the city, 36
from suburban schools and 39 from rural area schools. According to data taken from the High School
Administration Unit in the county of Larisa, the number educators working in the area in the school year of
2017-2018 is 1554 permanent ones and 80 deputies.
1.2 Demographic data
Table 1 lists the demographic data, as taken by the sample‟s answers .
Table 1






Sex: 50 men (36,8%), 86 women (63,2%)
Age: > 41years old (91,9%)
Years of experience: >10 years (95,6%)
Work status: Permanent 132 (97,1%), Deputies 4 (2,9%)
Experience in schools: < 10 years (60,30%)

The percentage of teachers that took part in our research were 63,2% women and 36,8% men. In regards to
their marital status, an 84,6% stated they were married. Taking into account this number, as well as mobility in this
sector, one can perceive the social and economical magnitude of the issue of permanent and temporary transfers. In
table 2, we observe that a percentage of 42,6% states that they remain in the same school unit from 1 to 5 years. The
existent of big mobility is an inhibitory factor in a school‟s effectiveness, since it prevents the configuration and
maintenance of a positive vibe inside the school unit, does not ensure continuity and consistency of an educator‟s
work, is a hindrance to the formation and realization of commonly acceptable goals and affects negatively the scholar
personnel and the students‟ performance (Mavrogiorgos, 1999, Edmonds 1979, Purkey & Smith, 1983).
Table 2

1.3 Practice of participatory administration
In regards to practicing participatory administration, a percentage of 66,2% states that the decisions on school
function issues are taken by the Teachers‟ Council. Sometimes, however, the teachers (53,7%) are called to validate
decisions already taken by the Principal. 97,8% agrees that collaborative decision taking equals responsibility on every
member of the Teachers‟ Council, 77,2% states that they would participate in every Teachers‟ Council meeting, even if
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it was optional, and that the decisions taken collectively, are applied by every member, according to 55,9% of the
sample.
Wherever there is participatory administration, there is participation from every member in the realization of
the school unit‟s objective goal, which results in communication improvement between the unit members, and by
extension, in the creation of a more beneficial vibe that contributes in the acceptance and practice of the
administrational decisions, since group decisions make people feel committed (Koontzetal, 1980, Dackleretal 1978,
Kanellopoulos, 1990).
1.4 Meetings and way of function of the Teachers‟ Council
52,9% is satisfied by the way the Teachers‟ Council meetings are held and believes there is a positive
atmosphere (65,4%). A big percentage of the teaching sample (72,1%) stated that each coworker‟s opinion is
respected. This is quite important, as it proves that in these meetings, a basic premise of participatory
administration is applied, and that is respect towards each personality, so that through each member‟s
participation there is no personality damage. (Kabouridis, 2002:57). The existence of arguments between
colleagues is also positive, since only just 1,5% stated that there are no arguments during Teachers‟ Council
meetings. According to Kabouridis (2002: 60-61), “Lack of arguments indicates lack of concern towards
achieving the best solution, and most of the time, indifference towards the settlement of school issues”. 80,1%
stated that the Teachers‟ Council is functioning in a way that contributes positively to a smooth school function,
and they attribute that to a) the existence of cooperation and good communication between members, b) the
teachers‟ interest and c) the Principal‟s democratic administration style.
1.5 Taking initiatives for creative activities
86% agrees that the way a Teachers‟ Council functions inside the school contributes, either positively or
negatively, in teachers taking initiatives and to the school‟s effectiveness. According to the results, the educators‟
interest and the positive atmosphere are essential factors to their motivation towards actions. A big percentage
considers the scholar personnel‟s mobility and bad leadership inhibiting factors. When the Principal shares the power
of decision and helps establish a vision about teaching, education and innovation, then the school‟s benefits are
maximized, in contrast to when the Principal prefers a more centralized administration (Heller & Firestone, 1995).
Quite similar is the corollary coming from Meyers & Gelzheiser‟s research (2001), according to which, the school that
was more improved and effective was the one where decisions were taken collectively, while the Principal was
supportive of change and innovation. On the contrary, the school where the Principal had the absolute power in
meetings, rendering all teachers inactive, was the least productive and effective.
1.6 Proposals for a more effective Teachers‟ Council function
The sample‟s main and most ardent proposal for the improvement of the Teachers‟ Council, with a percentage
of 98,6% of unanimity, is the election of the school‟s most appropriate Principal. Administrators are usually
considered ineffective by their subordinates either when they are not accepted by the members of the Teachers‟
Council (obviously because they do not believe them better than themselves for the position), or because of the way
decisions are taken in the school (Hoyetal 1987: 338, Kalogirou, 2000: 52).
97,8% proposes a clear distribution of jurisdiction between the Principal and the Teachers‟
Council.Establishing motives (both ethical and material) on people or groups of educators that take up creative
initiatives is proposed by 89% of the sample. According to bibliography, establishing motives initiates teachers
through the connection of effort
performance
reward (Saitis, 2002: p. 173).
The possibility of reforming the school‟s teaching schedule in order to hold the Teachers‟ Council meetings
unobtrusively was also suggested (83,1%) as well as the possibility of establishing a local educational politic that
adjusts to each school‟s uniqueness (82%).
The possibility of reforming the school‟s teaching schedule, according to its unplanned needs, is yet another
proposal that suggest the necessity for autonomy in our country‟s school units, combined with a proposal for granting
more power in Greek schools in order to apply a local educational politic adjusted to each school‟s needs.
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2.

Conclusions

Judging by this research‟s results, it is concluded that the participatory model of administration, in regards to
the Teachers‟ Council‟s contribution in the Greek educational system, is applied in a relatively satisfying way in
schools throughout the precinct of Larisa. Additionally, the way the Teachers‟ Council is functioning has an essential
impact on the school‟s effectiveness.
However, according to the sample‟s proposals, a great percentage considers the improvement of this unit‟s
function a great necessity.
Formally required clear distribution of jurisdiction between the Teachers‟ Council and the school Principal is
also equally necessary in order to improve the Teachers‟ Council‟ssmooth function, and, by extension, the school‟stoo.
Positive atmosphere, as well as the Principal‟s proper leading, also appear as important factors to the
existence of participatory administration and a school unit‟s effectiveness.
Positivity throughout a school unit mostly depends on the Principal, who, in collaboration with every teaching
member, strives to develop a favorable atmosphere, where communication, collaboration and organizational factors are
required to coexist. (Pasiardis & Pasiardi, 2000:26). In general, the Principal cultivates positivity, conducts
collaborative programming, makes an effort to have the required material and technical foundation in order to achieve
the school‟s most effective function and reinforces the personnel‟s evolution and constant education.
A group‟s function, in order to be effective, depends on and is affected by the following factors: the group‟s
size, each member‟s personal traits, its cohesion, quality of leadership and general atmosphere (Kousoulos et.al, 2004).
Teachers‟ constant mobility abolishes the basic administrative principal of“personnel union”, that suggests
the need to develop an atmosphere of cooperation and creativity between the school members. If the administration‟s
purpose is to promote the teachers‟ participation in facing school problems, through the Teachers‟ Councils‟
improvement, then realizing the absolutely necessary relocations is a prerequisite (Kousoulos et.al., 2004).
Consequently, it is mandatory to perform a rational distribution of human resources, emphasizing on the teachers‟
stability in the same school.
Establishing motives (material and ethical), systematic development of leading educational members and
decentralization of power are amongst the sample‟s proposals in this research, as conditions for the unit‟s, and the
school‟s in general, effectiveness.
More specifically, teachers taking initiatives for everlasting creative activities must be connected to ethical
and material reward, service recognition and evaluation, exploitation and support of the talented and naturally blessed
educators for more active participation in subsidiary school programs, as well as internal and external further
education.
In order to achieve change, effective participatory administration and collaboration in greek schools, the
schools themselves must be a bit more flexible. There must be a high sense of personal and collective responsibility.
Autonomy and teamwork must coexist in harmony. The student must have the chance for multiple choices and the
teacher must have the possibility to create these choices.
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1.

ABSTRACT

The article is a teaching proposal forkindergartenclass management. It presents nine innovative Art
activities,in order to manage the behavioral and emotional difficulties of the kids. It isconsidered whether it has
been possible to replace traditional classroom management practices (such as exclusionfrom a popular activity,
punishment, zero tolerance to acts opposing the rules of the class and consequences of bad actions) with the
pioneering class management practices through Art activities.
FourArt activities are presentedon the article, where Art was utilized as a means of expression,
communication and improvement of the behavior of children (the preschoolershave reproduced a Claude
Monet‟s painting, have madea book of forest materials,have created a poster in order to enhancetheir self-esteem
and have createda board game on the subject of the water cycle and water pollution). During these Art activities,
the children have created, cooperated, joined in groups and expressed themselves. Children who had had
communication problems have been happy and satisfied. Children who had behavioral and emotional difficulties
concentrated very well, because the art activities were attractive and experiential.
Moreover, five Art activities with Parent Counseling are presented. Children, with the active
participation of their parents, composed Land Art in green places and in kindergarten yard, lived as prehistoric
people in the local museum, sold and bought goods in the ancient Agora of Philippi and played a theatrical play
on emotions. Parents have been guided by the teacher to participate in their children's education (Parent
Counseling). Parents were behavioral models, aiming at improving the behavior of their children.Before of these
Parent Counselingactivities,the children were working harmoniously in order to show their parents what they had
learned. Besides, children had responsible behavior and there was no need to be used authoritarian methods of
discipline in the classroom.Activities‟reflection on the parents was positive, as shown in the discussion at the end
of the meetingsand the written evaluation afterwards. Parents have been satisfied by participating activelyin the
program, having the role of their child's teacher and becoming model of behavior of their child.
Two of these Art activities with Parent Counseling (in the prehistoric hall of the Museum of Drama and
in the ancient Agora of Philippi) brought the children in touch with the Cultural Heritage of their place, having
parents as models of respect for the ancient monuments.
In conclusion, the nine innovativeArt activitiesdevelopedthe subjectsof Kindergarten, kept the interest
of the children undiminished and contributed to the progressive management of the classroom.
Keywords: Art, Parent Counseling, Cultural Heritage,Class Management, Kindergarten

2. INTRODUCTION
2.1. Kindergarten ClassManagement
Early childhood determines, to a large extent, the future level of mental and emotional wellbeing
(Kourmousi, N., 2012). The basic attitudes and behaviors consolidate in early childhood. Many childrendisplay
behavioral difficulties such as aggression, intense anger and outbursts, provocative opposition, intense
impulsiveness and lack of inhibitions. Other children face intense emotional difficulties such as excessive
shyness or inhibition that burdens their image, intense frustration that they cannot manage,the feeling unsatisfied
or the feeling of hopeless, sadness, disappointment, difficulty in social interaction, difficulty in exposure to
environments and the conclusion of relationships. These are behaviors that affect child's life at school and hinder
the management of the Kindergarten class.
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Various schools of psychology, who have been involved in the school reality, propose programs to
address the problematic behavior of pupils and support the desired behavior to help teachers in the management
of their class, such as:
-The by-seat teaching/passive teaching, the rigid program and the traditional approach to discipline as
the most effective way of managing a class of children.
-The modification of the behavior by granting praise and remuneration, sentences, deprivation of
privileges (approach of the Behaviorism)
-The self-guidance and control procedures of the child (New-Behaviorism)
-The search for social approval (Social Learning)
-The love and confidence in teacher-pupil relationships and the absence of sentences and prohibitions
(Psychodynamic Theory)
-Self-actualization as the highest aspiration of the individual, which the school must contribute towards
this direction (humanistic school-model of the undirected counseling of Carl Rogers)
-The teaching of good behavior, stable recognition strategies to enhance appropriate behavior, improve
student self-control and prevent bad behavior instead of punishment (Positive Behavioral Intervention and
Support-PBIs) (Reinke et all, 2013, Simonsen et all, 2008, Netzel et all, 2003)
2.2. Art and kindergarten Class Management
The artistic activities of creation and expression (theatre, painting, collage, construction)can contribute
to class management, because "art is an almighty tool, a means of expression, a means of communication, a
means of therapeutic assistance" (Iliadis, 2006). Many researchers use Art as a treatment, because it enables
specialists to appreciate the feelings and perceptions of children, allows communication between the internal
world of children and its environment. It has been particularly useful when it comes to children, who do not have
the proper vocabulary to express their feelings, because verbal communication is difficult for many aggressive
children. Art is a valuable experience in kindergarten. Contact with Art initiates in the aesthetic experience. It is
a declaration of attendance, a record and a celebration of the life of a culture, a means of promoting its
development and a final judgment on the quality of culture (Dewey, 2005, pp. 339).
2.3. Parent Counseling and kindergarten Class Management
The progressive approach of Parent Counseling, for parents and kindergarten cooperation, is aimed at
strengthening the role of each parent, so that he can help the child to mature emotionally and became
independent in order to remove children's behavior problems at school: School adaptation difficulties, learning
disabilities and attention deficit, hyperactivity disorder, emotional and organic problems of children (ArvanitisPapadopoulou, 2005, Laloumi-Vidali, 1997, Bernal et al, 1980). The basic aim of Parent Counseling is the social
development of children, self-awareness, recognition, expression and management of their emotions. Parent
Counseling helps to transfer socio-emotional learning from kindergarten to home to be connected with other
aspects of children's lives.
Counseling is placed between the science of Pedagogy and Psychology, since it draws theoretical
background and methodological tools from both scientific areas. The teacher must also be a good consultantanimator (Malikiosi-Loizou, 2012). In order to contribute to the smoother psychosocial development of children,
the teacher must guide pupils and parents. The counseling procedure is not only practiced by professional
psychologists, because thecounseling is target to healthy individuals. Those who exercise Counseling may be
except the special psychologists and teachers too (Karagiannis, Galani and Georgiou, 2014). Krivas (1995)
characterizes the Counseling as "Pedagogical Act" integrated in the whole pedagogical process. Kosmopoulos
(1996) stresses that school educational practice shows that the advisory work should be applied not only by the
expert advisor but also by the teacher.
2.4. Cultural heritage, Museum Education and kindergarten Class Management
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Teachers can creatively use the elements of cultural heritage and achieve the management of
preschool children class without using authoritarian methods of discipline. Although many children at the age of
4-6 years have self-centered thinking, distraction, behavioral and emotional difficulties, museum education can
be integrated into the educational process. It can be a starting point for artistic creations that reduce provocative
opposition and intense impulsiveness, because it provides artistic experience. It can also enhance the mental
cultivation of children, because the emotional and social approach of cultural spaces can contribute to their
socialization. Museums and archaeological sites have received a social and educational role. There have been
places for activities and role playing in the areas of interest to young children, to make them participate
(Gardner, 2006:308).
3. METHODOLOGY
The 9 Art activities presented in the article, apart from the pioneering practices of Art, Parent
Counselling and creative contact of children with Cultural Heritage, used principles, methodologies and
approaches of early childhood education:
-The theoretical principles of Experiential Learning, where pupils rejoice in what they do, working in a
climate of security and mutual trust. Because each student is unique, all learning experiences must be associated
with their skills, interests and experiences (Katz & Chard, 1993)
-The methodology of working in groups, which enhances the collaboration and responsibility of pupils.
Children, when forming a group with common goals or motivations, communicate with each other and are
associated with relationships of emotional interaction and dependence (Kanakis, 2001, Trilianos, 1988,
Matsaggoyras, 1987, 2002).
The 9 Art activitiesthat presented in the article used the theoretical principles and trends of preschool
education that bring children into contact with nature:
-The principles of Environmental Education, which aims to create individuals and groups with
responsible environmental attitudes (Tbilisi Declaration 1977, UNESCO 1977, Lucas 1980-81, Wilson 1993,
Georgopoulos & Tsalikis 2003, Georgopoulos 2005, Avgitidou 2008, Dimitriou 2009)
-The Land Art, which combines creativity and learning, fun and exercise, play and exploration in nature
and with nature. Land Art gives children opportunities for expression and aims at their aesthetic cultivation. It
utilizes the available natural materials (leaves, petals, fruits, twigs, soil, stones, clay, water) and helps them
discover the secrets of nature (Tiberghien, 1993/1995/2012, Beardsley, 1998, Max, 2006, Boettger, 2002,
Weilacher, 1999) and
-The findings of scientific research on the modern trend of preschool education, the Forest kindergarten,
which follows the forest pedagogy and the principles of outdoor education. The Forest kindergarten is an
inspiring process, offering empirical learning in a forest environment (Knight 2009 & 2013, Wells & Evans
2003, Williams-Siegfredsen 2011, Lerstrup & Refshauge 2016)
The 9 Art activitieswere implemented with the aim of improving children's behavior and class
management, without the use of traditional "pedagogical" practices and took place in the classroom, in
Kindergarten yard, in archaeological sites, on green spaces, with or without parents and in different school years.
The motivation for artistic creation was given by fairytale and activities in the classroom.

4. RESULTS - DISCUSSION OF RESULTS
A. Art activities on teams
1. A Painting titled "The Water Lilies of the garden of Claude Monet": The painting was created by all
children of the class, as part of the program:"Spring through painting". The children saw a video of the
impressionist painter Monet painting in his garden. Then, they used Google Map to see how Monet garden and
lakeis nowadays in Giverny of France and they created a fairytale for the flowers of Monetgarden.Afterwards,
the children saw a painting of Monet with beautiful pink water lilies in his garden pond, one of the 250 paintings
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on the samesubject, and werecharmed. They painted using tempera and painting techniques with prints of sponge
and thread, working in groups. They depicted the water, the branches of the willow tree, the reflection of the
clouds on the surface of the lake and the lilies with their wide leaves floating on the lake. The painting had a
frame and a caption with information.
During the activity, there was no need to use traditional "pedagogical" classroom management practices
e.g.punishment, because the children were emotionally involved with the program and demonstrated appropriate
behavior. They expressed themselves through a pleasant experiential activity, associated with their interests and
abilities, according to the theoretical principles of experiential learning.
2. A Board Game painted by the whole class,on the sustainable management of water resources,
entitled: «The Journey of the Little Drop ». The children created the board game,based on four fairytaleson
environmental awareness.The fairytales "The Snowman who did not want to melt" (M. Kontoleon,
PatakisPublishers) and "The Cloud that Cried" (Sophia Mantouvalou, KastaniotisPublishers) gave themthe
knowledge about the Cycle of Water.The fairytales "Drakopotamos" (Vaso Michailaki-Arfara, Diaplasis
Publishers) and "The Burnt Forest" (Stella Vlachopoulou, Kedros Publishers) informed them for the pollution
and contamination of water. Then, with the help of kindergarten teacher, the children composed these fairytales
and created a fairytale of their own, entitled: “The Journey of the Little Drop”.The children dramatized their
fairytale and teacher used the theatrical techniques: problem solving, theatrical play, hypothetical scenarios, role
playing and "teacher in role" to deepen the concept of "water" by the view of Sciences and Environmental
education. They also saw the video «The Journey of the Little Drop» on the web. In the end, they depicted their
fairy tale into their board game.
The methodology used in the painting of the board game was "working in groups". All the children of
the class collaborated harmoniously and improved their communication. When the children were playing the
board game, it emerged the need to manage behavioral and emotional difficulties, such as the difficult feeling of
failure, because some children lost in the game and reacted badly. The practices of exclusionfrom a popular
activity, punishment, zero tolerance to acts contrary to the rules of the class and "consequences of bad actions"
were not used by the teacher, but the teaching of good behavior and prevention of bad behavior was used
(techniques of Positive Behavioral Intervention and Support-PBIS). Also, during the creation of the table game
was given the opportunity for children to learn to interact and share, to tolerate the difference, to realize their
similarities with others and to broaden their strategies to solve problems. The art activity helped the children of
the class to understand and express their feelings in safe and appropriate ways. As Rubin argues (1978) "The
team offers a safer, more reliable and less threatening environment in which they can explore themselves."
3. A Book made by children entitled: "The Tree that was happy, because it gave and took love". This
"Green Book", co-created by all children of the class, during the project "I walk in the forest..." It was an
adaptation of the famous fairytale "The Giving Tree” (Sel Silverstein, Editions: Doricos). The class was divided
into two groups according their age, 4 to 5 and 5 to 6 years old. The text was prepared by5 to 6 years old group,
while the images of the book were collages composed by by4 to 5 years old grouppreschool by cardboard,
embossed paper, cord, leather, beads and natural materials of the forest (pine bark, chopsticks, pieces of pine
cones and of the fruit of Plane tree).
During the creation of the book the preschoolers, who had behavioral difficulties, such as frequent
aggressive behavior and difficulty in concentration, were touched by fairytale and worked creatively for the
construction of the book. Teacher did not have to use traditional class management practices, such as zero
tolerance to acts contrary to the rules of the class. The preschoolers were expressed in the composition of
individual collages and the anger of aggressive childrenwas decreased. Through art their behavior had been
improved, as expression and creation give satisfaction to children, increase their self-esteem, facilitate social
interaction and the conclusion of relationships. As mentioned by the psychologist and therapist C. Malchiod
(2009:22) "The artistic way of expression leads the individual to personal satisfaction and generally to change"
4. A Poster titled "We Are different and unique" aiming at enhancing children's self-esteem. This art
activity on teams was chosen because,as Kramer claims (2000), artistic creation and expression of emotion
through art can increase children's self-esteem. It was used the program "Steps for Life" (Kourmousi & Koutras,
2011) that promotes mental health and social-emotional development. Three fairytales were read “Friends
Forever”(Sally Grindley,Publisher: Kingfisher),"Give Love" (Angeliki VarellaEditions Patakis,) and "Flop Ear"
(Guido van Gkenechten,Publisher: Barrons Juveniles)and children practiced incompliments. The children played
puppetry, role playing and the game of different optics analyzing the meanings "different" and "unique". Then,
the children created the Poster on teams, forming a tree with the prints of their palm (with fingerpaint and gold
dust) and wrote around the tree the logo "We are different and unique". Inside each palm print were written the
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compliments given by their friends that stressed: the skills, the good elements or the good behaviors of each
child.
This activity for self-esteem reinforcement, led toa more responsible behavior and respect of the rules of
the class without traditional practices of class management. For that, teacher coped with the emotional
difficulties of infants such as the difficulty in social interaction and the conclusion of harmonious relationships,
without using traditional "pedagogical" classroom management practicese.g.exclusionfrom a popular activity.
According to S. Landy (2009) The level of self-esteem affects many areas of the personality of children with the
most important cognition, social competence and emotional development. Self-esteem is perhaps the most basic
social skill and building block for other social skills that promote mental health (avoiding conflict, problem
solving, emotion management, friendship skills, empathy, taking Decisions).
B. The activities of art and cultural heritage awareness with Parental Counseling:
5. Theatrical play with parents and children in kindergarten‟s courtyard on emotions recognition and
managementin socially acceptable ways. In the classroom, infants were trained in anEmotional Health Education
program. At the end of this program, the following activity took place: parents and children in the kindergarten
yard, underteacher‟s instruction, were divided into 4 groups. They created four stories, based on four words
given them by the teacher (fearful – sad – happy – angry). Groups dramatizedtheir story with pantomimewhile
the other groups should guess the emotion expressed by children and parents.
During theactivity, children developed their social skills and recognized their feelings and feelings of
others (empathy). As parentsbecame animatorsunder the guidance of teacher (Parent Counseling), children
understood the way emotions affect behavior. Afterwards in the classroom, children‟s aggression was
reducedwithout using traditional management practicese.g."consequences of bad actions". Research has shown
that children who are capable of recognizing feelings accurately tend to have more developed social skills, are
more acceptable from their peersbut also less aggressive. Through art, the child learns to manage emotions,
develops the concept of self and learns socially acceptable ways of expressing emotion (Volgi-Phelps, 1985). Art
is an almighty tool, a means of expression, a means of communication, a means of healing aid.
6. A Theatrical play in the ancient Agora of Philippi with parents and children, aiming the contact with
their cultural heritage.Initially in the classroom, the children were familiar withthe everyday way of life in the
ancient city of Philippi. At the end of the program, parents and children visited Philippi. While teacher guided
them in the exhibits of the Archaeological Museum of Philippi, they should collect information about the way of
life in the city of Philippi in the Ancient, Roman and Byzantine years, to compare with the current way of life.
Then, parents and children painted ancient garments, jewelry, coins, utensils, food and tools. Afterwards, they
played a theatrical game in the shops of the ancient Agora of Philippi, wearing white tunics.
Theysoldandboughtthegoods, whichcapturedpainting.
In this art activity, parents acted as models of correct behavior with the instructions of theteacher
(Parent Counseling). The children learned the expected behavior in the archaeological sites and they adopted an
attitude of respect to their cultural heritage. At the time of the theatrical play, the children showed self-control
and good behavior without outbursts and provocative opposition.Soteacherdidn‟tusetraditional "pedagogical"
classmanagementpracticese.g. punishment.
7. Dramatization with parents and children in the Hall of Prehistoric Antiquities of the Archaeological
Museum of Drama, entitled: "How they lived and how painted the prehistoric people of our region". Initially, in
the classroom the children got information from the second episode of the television series "Once Was the man"
from the Internet, to out, divided into 4 groups: The mammoths, prehistoric deer, hunters and those who They
were working on the skins of animals with their stone tools. After a few days, in kindergarten visit in the
museum, children lived like Cave people next to the original objects of the Stone Age (mammoth tusk, bones of
prehistoric deer and stones astools for animal skin treatment). However, issues of contraction of children were
presented in their exhibition in the New museum environment and problems with the rules of behavior in the
area.
To cope with the difficulties, dramatization was repeated at the museum, but with parents and children
this time. Using parents aspatternsofbehaviorunder the guidance of teacher (Parent Counseling), children were
facilitated in exposing them to new environments and managing their contraction. Also, through the parent
model, children showed respect for the cultural heritage and I internalized the rules of anticipated behavior in the
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museum area by controlling their aggression. Thus, teacher replaced traditional "pedagogical" classroom
management practicese.g."consequences of bad actions".
8. Land art(art in landscape) in the garden of kindergarten, entitled: "I Love nature", with parents and
children. In the context of Environment‟s day (5 June), children saw on the Internet the outdoor creations of
Barbara Papadopoulou. Barbara Papadopoulou is an artist of Land Art and "plants" words of grass (miracle, I
can,fearless,impetus) in outdoor spaces. The children liked the idea and wanted to carry out its idea in the garden
of kindergarten with the help of their parents. They chose the phrase "I love nature" and played language games
with the letters of the phrase and assigned them with the original letter of their name. When their parents came,
the children planted the words "I love nature" with grass seeds, with the guidance of the teacher. The lettersmolds, which the seeds were planted in, were of foam plastic. With the help of their parents, children formed a
letter of the phrase "I love nature"according tothe first letter of their name (e.g. Anastasia the A, the Pashalina
the P...). Then, theywateredtheseedswiththeirglass.
The children benefited not only from the construction of Land Art, but also from the process. As
Psaltopoulou supports (2005:72), it has no value but the final art product, but the process of its creation is the
one that transforms the people in depth.During the construction of Land Art, children expressed their opinions,
ideas and feelings verbally or not verbally, even children who had difficulty in social interaction. Teacher helped
parents (Parents Counseling), to create an appropriate communication climate between their children and
cultivate their ability to form collaborative relationships in order to achieve the goal. Therefore, teacher was not
forced to use traditional "pedagogical" management practices of class, e.g. zero tolerance in acts contrary to the
rules of the class.
9. Creation of individual construction of Land art with parents and children, aiming at the
familiarization of children with nature. The actions took place within the framework of an environmental
program, which included games with their parents in a green space and in woods, in the spring and autumn.
Initially in the classroom they saw many Land Art creations on the Net. They became familiar with the technique
and decided to create a Land Art construction.
A. In a green space. Children and their parents created constructions with natural materials (persons,
people, Circle, original letter of name) using the materials found in the space (grass, leaves, petals, cherries,
chopsticks, pebbles, Pine, pine cones).
B. In woods. Children together with their parentsformed the first letter of their name with pine heads, a
large heart of pine heads, a ship with a mast of pine heads and wood. The activity took place on kindergarten‟s
excursion.
During the creation of individual construction of Land Art in green space and in woods, under the
guidance of teacher (parents counseling), the parents took the role of animator. They saw their child's behavior in
the group (aggression, intense impulsiveness, lack of inhibitions). Parents helped children manage their negative
emotions, so the teacher didn‟t interfere with traditional class management practices. As Tsounta (2015) argues,
Parent Counseling helps to inspire parents to a new way of thinking, which will help them to learn and interpret
their child more deeply.
5. CONCLUSIONS
During the Art activities in groups, the children expressed themselves, created, joined the group and
cooperated. The children who had had communication problems were happy and satisfied. Children who had had
behavioral and emotional difficultiesconcentrated on, as the Art activities were attractive and experiential.
During the Art activitieswith Parent Counseling, the children worked harmoniously and did not need to
use authoritarian methods of discipline.The children preparing with joy to show their parents what they learned.
They showed responsible behavior and confidence when preparing the event. The reflection of the activities on
the parents was very positive, as shown in the discussion at the end of each meeting and in the written
evaluation. All parents, who got the role of their child's teacher under the guidance of the teacher,expressed their
satisfaction.
During the activities with Art, Parent Counselling and contact with Cultural Heritage, parents became
appreciation models of ancient monumentsvalue. The two Cultural Heritage activities were the starting point for
artistic creations, which reduced the provocative opposition of aggressive children, because they provided artistic
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experience. The emotional and social approach of ancient sites contributed to the mental cultivation of children
and their socialization.
The Art activities enhancedthe subjects of kindergarten and kept the interest of children
undiminished.The children didn‟t show signs of fatigue, pressure, boredom, anxiety or frustration. Activities
contributed to theprogressive management of the class with pioneering practices and not with traditional
techniques of exclusionfrom a popular activity, punishment, zero tolerance to acts opposing the rules of the class
and "consequences of bad actions".
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Abstract
Even though the educational system in Greece is exceedingly centralized, the pioneering institution of
“Experimental Schools” sheds a ray of light. The innovative and researching acts are systematically conducted
in experimental schools with the aim to acquire, communicate and disperse knowledge. Based on previous
research findings regarding experimental units‟ hypotheses was developed towards the argument that innovation
is directly correlated with (i) leadership (ii) communication, (iii) interpersonal relationships among teaching
staff, contributing to a more effective transfer of knowledge and educational effectiveness.

Within this framework, the aim of the present study is to investigate the association between the
innovation and the leadership style as well as the interpersonal staff relations of the educational unit, the
motivation, the work satisfaction and the communication in an experimental school unit. The primary
quantitative study was conducted, using a structured questionnaire, in an experimental primary school in
Northern Greece.

Data acquired were processed using SPSS v20 and AMOS v17 statistical software. In the first stage the
process of descriptive statistics and crosstabs analysis was implemented, and in following stages, factor analysis
and Structural Equation Modeling was conducted.

Results indicated that innovation is strongly inter-associated with motivation. Additionally, innovation
is positively associated with job satisfaction, interpersonal relations, leadership and communication inside and
outside the educational unit. The way the leadership is imposed is changing using innovation procedures and
becomes more participative involving the whole educational staff in the process. The research outcomes
indicated that through innovation an educational unit obtains openness to the community, resulting in
interpersonal relations reinforcement and in transfer of knowledge.
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All in all, innovation affects the relations and the way people work in an educational unit to the better
and it may be alleged that innovation positively alters the profile of the organization.

Keywords: Innovation, Motivation, Job satisfaction, leadership, Interpersonal Relations.

Innovation, leadership, motivation, relations, job satisfaction and communication in an experimental
school
Innovation is regarded as the transformation of an idea, a product or a process into a product, a service or an
improved process which will be available to the market (Becker et al, 2016). According to the Organization for
Economic Co-operation and Development (OECD), there are four types of innovation: product innovation,
process innovation, marketing innovation and organizational innovation (Oslo, 2005), (OECD, 2000). The
educational innovation that concerns this study could be characterized as process innovation since it improves
the style of teaching linking together more cognitive subjects and altering the teaching orientation (Hallstedt et
al, 2013).
In educational innovation all level educational workers are involved, having the leader in the front who is able to
create a dynamic environment where everything changes and is influenced. (Polka & Kardash, 2013). Research
has revealed that educational innovation influences the leadership style. While traditional manager's role was to
direct procedures and behaviors, the current role has altered management into more effective administration
styles, emphasizing mutual morale and employees‟ participation, education and abilities development (Mercer et
al., 2010). By applying a democratic style, the leader motivates team members to participate in procedures and
decision making and this makes them feel active members of the team and helps them to strengthen their
relationships (Lewin et al., 1939). The frame in which the relations develop signifies their quality and enhances
them with emotions which can alter under significant circumstances. Interpersonal relations that are cultivated
into an educational unit can eagerly promote knowledge as well as reinforce innovation and institution
development (Ellet et al, 1997) whilst interpersonal relations are important dexterities for a successful leader and
an effective organization (Salovey, 1990). A more modern theory highlights that a working environment which
reinforces innovation with the view to boost interactive communication results in personnel's job satisfaction
(Chandrasekar, 2011).
The most fertile field to apply educational innovations is the experimental school. Experimental
schools are organized to promote innovation and research. According to Gazette, 2011, the main purpose
of the experimental schools is: (i) to certify public and high standard quality education for all, (ii) to boost the
educational research, (iii) to boost the organization management, assessment and knowledge management, (iv) to
function as a training area for under and postgraduate students, (v) to support innovation, creativity and the
institution of excellence, (vi) to apply in a pilot- experimental stage syllabus and teaching methods, educational
innovation acts and new management forms. From the above it is apparent that innovation is the cornerstone of
experimental schools‟ existence. Given that experimental schools are relatively new in the educational field little
research has been conducted to evaluate its effectiveness and contribution to the innovation inside an educational
environment. Educational innovation is a newborn field in Greece with programs which are applied to improve
the educational result, given that EU guidelines the countries members to embody innovation into the everyday
school life (C.I.D.R.E.E., 1999).
The present study aims to investigate the relations and correlations among innovation, interpersonal
relations, leadership, communication, motivation and job satisfaction inside an experimental school.

Research Methodology
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The under research experimental school, situated in a rural area of Northern Greece, has been certified
as experimental since 2011 and its continuously trained educational personnel is permanent and assessed every
two years through a formal assessment system from the Ministry of Education in Greece.
The contact methodology used was by distributing, fulfilling and collecting of the questionnaires after
the school manager was contacted through telephone call and informed about the aim of the study. The number
of the distributed questionnaires was 50 whilst 49 valid were collected.
The questionnaire used in the quantitative research designed by Avdimiotis (2015) is based on
motivation and satisfaction theories and techniques. It is consisted of 5 discrete parts to assess motivation,
socialization, job satisfaction, leadership and communication inside the team using the five (5) point Likert scale
with answers ranging from 1=Absolutely Disagree to 5=Absolutely Agree. A separate sixth part including
demographic questions about gender, age, education and work experience was used.
Statistical analysis was carried out using the Statistical Package for the Social Sciences,SPSS software
v20, due to the facilitation, credibility and functionality provided in the outcomes and the Structural Equation
Modeling, SEM due to the allowance of association between one or more dependable and one or more latent
variables.
Results- Model Evaluation
Descriptive Statistics: The population of the study was 39 teachers of primary education with 85% of them
being female while there is a variety among the age groups: 34,5% are between 46-55 and 36% are 26-45 years
old. As far as their work experience is concerned 55% is from 11 to 20 years in the profession. Their educational
background shows that 44% holds a post-graduate degree while one of them holds a doctorate. Almost all of
them , 96%, have graduated from university.
Factor analysis: To ascertain that every variable corresponds to only one (1) factor, Principal Components
Analysis- PCA using SPSS Statistics was conducted to each variable separately selecting the components
creation bigger or equal to one (1) along with Varimax rotation. The Kaiser Meyer Olkin (KMO) test was also
used. The variable Job Satisfaction, consisted of 11 questions, was subjected to analysis reaching KMO index at
.810 (sig, 0000) and Measure of Sampling Adequacy (MSA) is .703. The analysis derived four factors of
satisfaction: (i) subsistence satisfaction, (ii) conditions and workload satisfaction, (iii) suggestions satisfaction
and (iv) trust and good interpersonal relations, explaining the variable's 87%. The variable Interpersonal
Relations, consisted of 8 questions, was subjected to analysis given the following results: KMO reached .840
(sig, 0000) and Measure of Sampling Adequacy (MSA) is .754. The analysis derived one factor explaining the
variable's 68%. The variable Communication, consisted of 3 questions, was subjected to analysis given the
following results: KMO is .910 (sig, 0000) and Measure of Sampling Adequacy (MSA) is .873. The analysis
derived one factor explaining the variable's 85%. The variable Leadership, consisted of 8 questions, was
subjected to analysis given the following results: KMO at .823 (sig, 0000) and Measure of Sampling Adequacy
(MSA) is .698. The analysis derived one factor explaining the variable's 85%. The variable Motivation, consisted
of 10 questions, was subjected to analysis given the following results: KMO at .610 (sig, 0000) and Measure of
Sampling Adequacy (MSA) is .673. The analysis derived three factors: (i) motivation from the work, (ii)
cooperation motivation, (iii) recognition motivation, explaining the variable's 60%. The variable Innovation,
consisted of 6 questions, was subjected to analysis given the following results: KMO .710 (sig, 0000) and
Measure of Sampling Adequacy (MSA) is .689. The analysis derived one factor explaining the variable's 85%.
Confirmatory Factor Analysis
The confirmatory factor analysis highlighted the factors correlations exported from every variable.






Innovation actions- Job Satisfaction correlation ,67 (pvalue ,000)
Innovation actions- Communication correlation ,64 (pvalue ,000)
Innovation actions- Interpersonal Relations correlation ,63 (pvalue ,000)
Innovation actions- Leadership correlation ,76 (pvalue ,000)
Innovation actions- Motivation correlation ,70 (pvalue ,000)

Figure 1. Structural Equation: variables correlation
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The Confirmatory Factor Analysis (CFA) was completed using AMOS v. 17 software showing the
positive correlation among all variables. Innovation had a positive and significant association with the factor Job
Satisfaction ,67 (pvalue ,000), Innovation also had a positive and significant association with the factor
Communication ,64 (pvalue ,000), Innovation had a positive and significant association with the factor
Interpersonal Relation ,63 (pvalue ,000), Innovation had a strong association with the factor Leadership ,76 (p value
,000) and Innovation had a strong association with the factor Motivation indicated correlation ,70 ( p value ,000).
All the observed variables loadings were checked and their loadings were >0,6, the CR was >0,7 and AVE>0,5
whilst the correlation matrixes of the structural variables were < or = to 0,9. The overall model's fit index
CMIN/DFI is acceptable in 1,8 with p<0,000. The Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) is
0,775 indicating a satisfactory adjustment level. The Comparative Fit Index (CFI) is 0,883 indicating that the
model's adjustment in real facts touches perfection. Apart from the fact that the used measures indicated partial
but satisfactory adjustment Bagozzi and Yi (1998) and Dimantopoulos and Siguaw (2000) highlight that under
no circumstances are these checks adequate before the inner model's adjustment is examined to ascertain its
credibility. Bagozzi and Yi (1998) also, underline that the evaluated relations parameters between the indexes
and their factors should be statistically important, so the examining of their credibility and their validity is
attainable. ρ² measures the model's adjustment in structural standardizations, and controls the hypothesis that the
model is perfectly adjusted (Dimantopoulos and Siguaw, 2000). The path analysis indicated that with degrees of
freedom 401, ρ² reached 726,589. The model's adjustment was in significance level of 0,000. During the testing
and the model's results the normality levels were observed. Noted that in previous normality testing the nonnormality cases were excluded without influencing the total model and its functionality. The parameters
estimation was checked with the least squares‟ method. The model gave ρ² with 402 degrees of freedom
(p=0,000). The CMIN/DF fit revealed an acceptable CMIN/DF = 4.846, according to Bagozzi and Yi (1998),
Hair et al (1998), Fornel and Larcker (1981) suggested criteria. The model achieved a RMSEA= 0,665, with
threshold two sides 90% confidence interval for the population .068 and a maximum limit .066. Moreover, the
model presents price in index CFI= .783 and IFI 0.765, prices that are within the acceptable limits (> .70). The
PRATIO (0.736) and PCFI (0 .752) were also within acceptable limits (Mulaik, James, Van Alstine, Bennett,
Lind & Stilwell, 1989).
Based on all previous testings all the initial hypotheses are confirmed:
Innovation actions are positively correlated to Job Satisfaction

Confirmed

Innovation actions are positively correlated to Communication

Confirmed

Innovation actions are positively correlated to Leadership

Confirmed

Innovation actions are positively correlated to Motivation

Confirmed
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Innovation actions are positively correlated to Interpersonal Relations

Confirmed

Discussion and Conclusion
The research shows that communication is a dominant instrument on the hands of the leader whilst its
efficacious use results in great profits for the team making it functional and effective. The effective leader is
called to develop such communication channels that will allow not only his ideas to be heard, but also to listen to
his inferiors, to eavesdrop problems, needs as well as to understand better the working climate. Communication
can be seen both in personnel meetings where briefing or problem solving takes place and in informal occasions
when interaction takes place in organization's recreational areas (Batsis, 1987). Whatever the means is, the
meaning always remains the same: to facilitate the information transportation effectively to the interested. In
order to communicate a message effectively, the culture and perception of the receiver should be seriously taken
into consideration as well as the transmitter's feelings towards the latter, and that is because the information
process takes place in the subconscious (Reichard, 2008).

As it is revealed from the study it is crucial for the leader to develop team communication dexterities in
order to be accepted from his team so that his ideas could easily be welcomed. Good communication inside the
team and its participation in the management reinforces its role and diverts all the obstacles that may arise in the
road of development and effectiveness (Torrington, 2009). This can be achieved by making the good relations
and the team reinforcement the strongest weapons at his disposal. Educational unit's team members can take
responsibilities by participating in the good function of the school unit, adopting a positive attitude towards it,
bounding themselves informally for the project completion, reinforcing the team members‟ self-confidence and
self-esteem and making the management cycle stronger and more effective. The team strengthening and the
responsibilities distribution facilitate initiatives and work as prerequisites from the organization's successful
outcome. This initiative is extremely important for the participatory management, the ultimate management
style. When the team feels strongly being part of the management seeks excellence and innovation,
understanding deeper the organization's philosophy and its targets, without the need for explanations to be given
for every action and process (Lewin et al., 1939).

The research highlights that innovation cannot take place when the interpersonal relations do not exist
mostly due to lack of cooperation. Good quality relations collaboration, extroversion and solidarity can be
cultivated only through interaction while they are considered valuable for the innovation application (Normore,
2004). Extroversion leads the organization one step forward opening the doors and communicating the
professionals‟ problems and worries leaving behind the ancient perception of the authenticity while
simultaneously it facilitates the organization to communicate knowledge. Knowledge leads its way to the
educational units and as it is certified from the study, it plays a significant role in the way to innovation. It is an
important means for motivation from the aspect that it generates emotional intelligence and has an interactive
relation with socialization. It is apparent that it can flourish inside an organization that innovates.

One more crucial factor as seen in this research for the realization of the innovation is motivation
wherever it accrues from. Significant and numerous are the examples of motivation from teachers to their
students and when this does not happen students' progress is not quite significant (Neves, Conboy, 2001). In this
framework, relationships between leaders and educators hinge on motivation to flourish and welcome
innovation. Whilst salary satisfaction consists an important motivating factor in entrepreneurship, education
professionals indicate to be mobilized through emotional motivation mechanisms and acceptance inside the team
rather than materialized goods. According to Maslow's hierarchy of needs (1954) people are motivated through
their needs which are categorized as following: (a) physiological needs, (b) safety needs, (c) belongingness and
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love needs, (d) esteem needs, (e) self- actualization needs. In the workplace the motives are of crucial
importance for the organization's effectiveness. Feeling accepted and condemned inside a team, employees tend
to present higher performance. Emotions constitute significant factors creating a pleasant working environment,
whilst positive emotions reignite mental effectiveness, offering the employees the aptitude to understand
information better, decide effectively and obtain a flexible way of thinking. As it has become evident from the
structural analysis of the present study's data, innovation has a significant positive correlation with leadership
given that a participative leadership motivates effectively in its implication. Motivation springs from leader's
duties and style, his clear and comprehensible vision and innovation support through which an effective
collaboration is obtained (Barker, 2016). His contribution to motivation and development to obtain more
scientific knowledge and easily communicate the organization's vision is considered crucial.
The factor analysis results showed that innovation improves job satisfactionmaking the employee
feel acceptable and appreciated inside the organization, maximizing his effectiveness. The workload can be
overcome as a barrier to satisfaction and creativity and the application of innovation is able to change the attitude
towards work and its conditions. The present study justified that as teachers feel more condemned and satisfied
with their work they begin to centralize their profession to their lives and commit themselves to the benefit of the
educational unit. Transformational leadership hides behind all these, and together with participate decision
management leaders cultivate the most positive attitudes from the teachers as far as their profession is concerned
(Whitaker et al, 2013).
The leader is the key behind all these, the key that opens all doors in school management. The
leader is the element that connects all the other factors mentioned as he is constantly leading the organization to
success. Leadership's role is significant as far as the organization's quality, the development of interpersonal
relations and the school culture are concerned (Fullan, 2001). This head is the one who will motivate its inferiors
for further education, improvement, vision and goals achievement (Barnett, McCormick, 2003). The present
research validates the fact that the manager's vision can be conveyed to the educators through communication
procedures while innovation is considered the means to obtain positive results in all management spectrum. The
multidimensional manager's role is crucial for his inferiors' motivation, whilst his age together with his
communication dexterities facilitate conception, activation and finally application of the innovation and they also
help him become acceptable from the personnel. This acceptance plays a crucial role for innovation's destiny. If
his acceptance remains low then whatever idea is promoted from his position is not embraced properly; it is
criticized and most of the times rejected without even being seriously examined, putting organization into
serious risk (Whitaker et al., 2013). The leader should have a clear vision about the organization's progress and a
completed strategy plan to achieve it (Avdimiotis, 2016). Through his interpersonal dexterities he motivates the
members of the educational organization to facilitate his vision and helps them understand that they can not only
be benefited from the success of this vision but also from the realization attempt. A great leader is the one who
facilitates and provides opportunities to people whom he works with to develop themselves and even exceed him
in knowledge and abilities.
From the study it is apparent that the age and the working experience of the staff is of significant
importance, optimizing the successful outcome of the applied innovation. Teachers with experience inside the
classroom, coming with fresh ideas from universities and open to new procedures and research, experiment more
easily, adjust new ideas to their dynamic classroom and dare walk on less uncharted roads. Their recent
attendance inside the universities‟ auditoriums and laboratories has made addicted them to the pursuit of the
excellence facilitating them to repudiate the fear of the unknown as they are highly trained to work with
scientific research. Considering our under- research sample a positive perspective was noticed towards
innovation, showing them satisfied with their jobs, open to motivation and participation.
As proved from the research the most fertile environment for the innovation to flourish is the
experimental school whilst innovation and communication as well as the openness to society under the protective
shield of the continuous scientific research are their reasons of existence. Free from the tight chains of the
centralized educational system experimental schools shed a bright ray of light in the system's perspectives. These
schools enjoy the freedom to innovate and work more independently enhancing their personnel with expertized
knowledge from the academia as every experimental school is linked with a university faculty in order to
promote experimental syllabuses (Gazette, 2011). They stir up the stagnant waters of education inserting new
and more dynamic approaches in education replacing or developing the traditional educational ways.
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Enumerating scientific research it becomes apparent that there is poor interest among the scientific community
towards this issue and apart from the fact that experimental schools constitute the nucleus of innovation no
similar research exists to facilitate comparison and reinforce the argument of experimental schools' importance
for the education and society in general.
It is imperative for schools to innovate, as proved from the research, replacing the traditional
educational ways with more dynamic approaches. Not only the social but also the country's financial prosperity
will rely on the citizens' education quality in the future: knowledge dissemination, information uploading and the
organizations augmented specialization, demand high capability and training. The current educational
organizations are called to be simultaneously effective and efficient. (Cornali, 2012). The innovation application
can change the educators' attitude towards their job and its conditions while dynamic relations among the
employees are changing improving the extroversion and the interpersonal relations, communication and
leadership style. Innovation is positively correlated with job satisfaction, prioritizing the communication inside
the team and also towards the leader in order to facilitate innovation effectiveness.
Conclusions
The conducted study attempted to measure the relations among an educational unit and how these
are formed through innovation. The overall outcome is that innovation influences the functionality of the unit in
all its aspects due to the special characteristics that the latter should have to facilitate the innovation to succeed.
The study revealed that there is strong dynamics between innovation and leadership. A participative style of
leadership generates socialization and interpersonal relations inside the team facilitating the innovation's
promotion making the leader totally acceptable to his colleagues. Innovation is strongly related to motivation
showing that motivation from work, collaboration motivation and recognition motivation complete the chart of a
consisted and coherent plan to realize the set goals of the unit. Another strong correlation that the study
highlighted is the solid bond between innovation and job satisfaction which is consisted of basic needs
satisfaction, suggestions satisfaction and trust in good interpersonal relations, providing room to concrete the
argument that satisfaction is not only a personal aspect but carries a social characteristic as well. Innovation and
interpersonal relations are correlated, revealing that satisfied colleagues work better under the umbrella of new
ideas, develop interpersonal relation and generate emotional intelligence in a totally beneficial way. Last
mentioned but not least significant is the important correlation between innovation and communication as the
study indicated, giving the strong evidence that innovation is a social phenomenon and can be realized only with
the team‟s work and effort. The more an organization innovates, the better the working environment becomes
altering the leadership style to a more participative one. All the above factors sound like musical instruments in a
well-tuned orchestra, called innovation, and within the appropriate “opera house”, called experimental schools,
can do wonders
Limitations and further research
The researchers‟ interest about the correlation of innovation with factors such as job satisfaction,
motivation, leadership, communication and interpersonal relations inside experimental schools led them to
conduct this survey and reach some very hopeful conclusions for the future of the educational innovation and its
multiple usefulness in educational management. A bigger, stratified and multicriteria sample would be crucial in
order to reach safer and more generalized conclusions. Due to the small number of participants, the outcomes
cannot be validated for the whole schools‟ population. Researchers hope that in the future this survey will inspire
academia to take it a step forward by broadening not only the number of schools that will participate in the study
but also compare the conclusions with those from typical schools where innovation is not conducted so the
extracted outcomes could be generalized for the whole educational system.
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ABSTRACT
This study was conducted within the framework of the postgraduate programme of the Alexander
Technological Educational Institute of Thessaloniki, Master of Management and Organization of Educational
Units. The aim of the study was to examine the Dual System of Vocational Education and Training (VET) at the
Apprenticeship-Vocational Education Schools (EPAS), implemented by the Greek Manpower Employment
Organisation (OAED). The study is based on primary and secondary research and attempts to investigate both the
historical developments and the existing situation of Vocational Education and Training (VET) in Greece. The
study has been conducted in two parts.
The first comprises the theoretical framework, consisting of four stages: Stage one examines the theoretical
concept of apprenticeship, as well as the approach of the dual system of vocational education and training,
followed by a concise description of the historical developments of VET in Greece, and the institution of
Apprenticeship in EPAS-OAED. The second stage, explores VET in the other European countries. The third
stage deals with the operation and implementation of Apprenticeship at EPAS-OAED, while the fourth stage
focuses on the reasons that make the apprenticeship education system implemented in EPAS-OAED sustainable,
successful and accepted by both students and the society.
The second part of the work consists of the research study. Five hundred and thirty-eight (538) questionnaires
were collected and analyzed from students of the Vocational School of Apprenticeship of OAED from different
technical and professional/vocational disciplines in the Thessaloniki Prefecture. The data collection underwent
qualitative statistical analysis with SPSS Statistics software. Whereas, correlations were made between the study
variables and the following research questions:
 The reasons that graduates from the Vocational Lyceum (EPAL), General Lyceum (GEL), and other educational
institutions apply to Apprenticeship-Vocational Education Schools (EPAS-OAED) instead of entering the labour market.
 The reasons that students do not choose to go to an Apprenticeship-Vocational Education School (EPAS-OAED)
after the first grade of Lyceum at EPAL or GEL as they are entitled to.
 An attempt is made to establish whether students are justified in their choosing vocational training atan
Apprenticeship-Vocational Education School (EPAS-OAED).
The key findings of the study include the following. The vast majority of study participants
(approximately 90%) had a Certificate from a General or Vocational Lyceum and most (around 90%) worked as
apprentices, either in the private or public sectors. The main reasons why students chose to study at an
Apprenticeship-Vocational Education School (EPAS-OAED) were the high standard of professional knowledge
and skills acquisition. A significantly high percentage of students regarded that the combination of theoretical
and practical training in EPAS-OAED helped them to gain better knowledge and more skills. Finally, the
majority of students believed that the apprenticeship system is useful and effective, and should be implemented
in vocational education and training. Nevertheless, 1 in 2 respondents stated that they would not choose to go to
an Apprenticeship-Vocational Education School (EPAS-OAED)after the 1st year of Lyceum, even if they knew
about it.
Finally, it is proposed that Vocational Education and Training (VET) through the Apprenticeship System play a
pivotal role as an effective solution to tackling youth unemployment, which is of major concern in Greece and
has led thousands of young people to emigrate from their homeland in order to seek work.With the growing
demand for higher education and the declining birth rate, it is imperative that VET redefine its place and
framework of action in order to make it an attractive alternative for young people of today and tomorrow.
Key words: Vocational Education and Training, Apprenticeship, dual system, EPAS OAED, work placement,
work experience.
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INTRODUCTION
The important issue of Vocational Education and Training (VET) in Greece, has until now,notreceived
the attention it deserves. Previous attempts by competent bodies (Panopoulos, 2010) came up against problems
in implementation. There are a number of key factors that historically have made VET unattractive to Greek
society which unfortunately continue to exist. The perceptions held by families that vocational education has an
inferior status in the education system, the lower student enrollment rates in relation to General Lyceum, the
poor level of academic performance of students who choose vocational studies, the high drop-out rates in VET
schools, the inability of Technical Vocational Education and Training (TVET)graduates to enter the labour
market, as well as the frequent reforms to the educational and vocational systems and programmes, which may
be incomplete or disconnected, coupled with the incapability to promptly update and improve the subject
materials contribute to making the VET a subordinate system that fails to entice the social partners concerned
(CEDEFOP, 2014).The unshakable assumption that all citizens have equal opportunities in education and career
choice is questioned by Katsikas and Kavvadias (2000) who analyse the existing situation of educational
inequalities that seem to be related to school performance, luck and orientation in different occupations based on
the individual‟s natural talents. Thus, the existence of a variety of educational systems to cover all needs and
interests is a must in today‟s society where rationalization and adaptation to the new realities is imperative
(European Commission, 2017).
Secondary formal vocational education in Greece is provided by the Vocational Lyceums (EPAL) of
the Ministry of Education, Research and Religious Affairs and the Apprenticeship-Vocational Education Schools
(EPAS -OAED), which were instituted by Law 3475/2006, (e-nomothesia.gr, 2017).
From 1828, when the First Technical School was founded on the island of Aegina until the present, the
VETsystem has not succeeded in becoming established as an equal counterpart to General Education in Greece
(Panopoulos, 2010). In fact, VET has been characterised as the poor cousin of the Greek educational system
(Ioannidou, 2013). Educational policy, organisation, the design and implementation of VET have failed to
provide a credible educational model that serves the social partners involved, namely, students and their parents,
employers and the labour market, as well as the productive structure of the country(Ioannidou, 2013). The everincreasing demand for general education has created a restrictive one-directional approach to study from Junior
High School (Gymnasium) to Senior High School (Lyceum), with the end goal beinghigher or tertiary education
(Ioannidou, 2013). Since 1974 with the political transitionfrom military dictatorship to pluralist democracy,
known in Greek as Metapolitefsi,it has been the dream of the average Greek family to prepare their children for
the Pan-Hellenic Examinations for admission to a University or Technological Educational Institute (TEI), even
at the cost of bleeding the family budget. The consequence of this arbitrary pressure for tertiary level
qualifications has been the establishment of higher education institutionsthroughout the country, for which there
is no real demand, and which,in effect, turn out graduates who then either register as unemployed without the
right to claim benefits or emigrate in search of work. Within this context, VET has remained unattractive to
young people and their families, considering it as a last resort to education. In Greece, fewer than one in four
Gymnasium graduates choose to pursue VET studies. In the school year 2009-2010, only 23.6% of 16-year-old
students chose to attend the first grade of the Vocational Lyceum (EPAL), in contrast to 76.4% who chose the
General Lyceum.” (Lakasas, 2012), making it one of the lowest rates in the EU-28 countries (Paidousis, 2016).
This finding has also been supported in a study by the Institute of Computer & Publishing Technology
“Diophantus” (ITYE) entitled “The current situation in EPAL – EPAS” (2011), which states that about 25% of
secondary school students choose vocational studies, of which approximately 17% prefer EPASOAED(Karatzogiannis&Panazis, 2014).
The only VET system in Greece that has endured from 1952 to date and continues to be both viable and
alluring is the Apprenticeship-Vocational Education School (EPAS-OAED). Each year between 9,000 and
10,000 students on average attend EPAS-OAED. EPAS-OAED offers an attractive alternative curriculum
through the implementation of the Dual Vocational Training System of Apprenticeship, which combines in-class
theoretical knowledge and skills training in workshops within the school environment alongside hands-on
experience in the workplace in private and public sector enterprises(Triandafyllidou&Mavrommati, 2016;
OAED, 2016).One of the successes of the dual system of schooling and „on-the-job‟ training, is that it provides
students with practical experience under real work conditions, which offers them a high rate of opportunity of
being employed in that position by the company on completion of their studies.
The EPAS-OAED apprenticeship schools are aimed at students who have completed the first grade of
Lyceum and are between 16 and 23 years of age. However, in the last few years an overwhelming majority
ofstudents who choose to attend EPAS- OAED are graduates of the General or Vocational Lyceums, meaning
that they have completed three years of secondary education. There are even cases of students who are graduates
of higher tertiary education institutions, such as Vocational Education Institutes (IEK), Technical Educational
Institutes (TEI) or Universities. This finding is an indication of the failure of vocational education studies
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without apprenticeship schemes in Greece to successfully prepare graduates to seek employment on the labour
market, making them instead if not unemployed then forcing them to return to secondary level VET studies with
apprenticeship in order for them to acquire more relevant skills and knowledge, but more importantly work
experience. Apprenticeship schemes act as a bulwark against unemployment, at the same time, equipping young
people with vocational, personal and social skills necessary for them to enter the labour market after graduation
(EEO GROUP, 2015).
EPAS courses are for two years (four semesters) (EPAS- OAED Apprenticeship, 2016)organized into
specialty departments, whose curriculum includes technical, vocational and laboratory classes. For 5 afternoons
a week students attend classes in their particular specialty at school, while for4-5 mornings a week, theywork as
apprentices in small and medium-sized enterprises (SMEs), large private companies, public services,
municipalities and the wider public sector, as well as for self-employed persons for which an Apprenticeship
Contract has been signed by all relevant parties, i.e., the employer, the student, and the school,which stipulates
the beginning and end of the apprenticeship, the specialisation, the days and hours of work, the supervisor
appointed by the company, and the programme obligations of the both employer and the apprentice. Should the
apprenticeship be terminated for any reason, the Contract is annulled and the student is placed with another
company. The main objective of the EPAS-OAED Apprenticeship Programme is that the trainee placements are
in the private sector. The main reason for this is obviously related to the increased chances of the apprentice
continuing the working relationship once they have graduated as an employee of the company, which does not
exist in the public sector in Greece. There are, however, some specialties, fortunately only a few, where
placements are largely in the public sector, such as the General Nursing Assistants.
As of 1/4/2013, apprentices are remunerated for their traineeship for the four semesters at 75% of the
daily minimum wage for unskilled workers (€22.83), as set by the National General Collective Labour
Agreement (EGSSE), which corresponds to €17.12 per day (EPAS OAED Apprenticeship, 2016), of which €11
per day of work is an OAED benefit paid directly to the apprentice. In addition, the apprentice is entitled to full
medical insurance and pension coverage (paid by the employer), regular leave, 30-day student exam-leave per
year, bonuses, sickness and all other allowances which employed persons receive.
On the part of the EPAS-OAED school, the traineeship is supervised by a specialty teacherduring a
work day with on-the-spot checks, which are anthropocentric, since it is here that interpersonal relationships
between student, employer and teacher are developed. These relationships play an important rolein the smooth
operation of the programme by solving any problems that may arise. The majority of the educational staff at the
schools is temporary;there are only a few permanent staff members, mainly those in the technological specialties
who have high levels of skills and experience.
AIM AND RESEARCH QUESTIONS
The aim of the study was to examine the Dual System of Vocational Education and Training (VET) at
the Apprenticeship-Vocational Education Schools (EPAS), implemented by the Greek Manpower Employment
Organisation (OAED). A main concern that influenced the decision to conduct this study was the substantially
high number of General Lyceum (GEL) and Vocational Lyceum (EPAL) graduates who then chose to attend
Apprenticeship-Vocational Education School (EPAS-OAED), despite the fact that the EPAS-OAED scheme is
targeted mainly at candidates who have completed only the first grade of GEL or EPAL.
The three main research questions were:
 What are the reasons that graduates of General Lyceum (GEL), Vocational Lyceum (EPAL) or other
higher educational institutions decide to go to the secondary level Apprenticeship-Vocational Schools
(EPAS-OAED) instead of seeking employment in the labour market?
 Why do not students choose the Apprenticeship-Vocational Schools (EPAS-OAED) directly after
finishing the first grade of Senior High School (Lyceum) as they are entitled to?
 Are students justified in choosing to go to the secondary level Apprenticeship-Vocational Schools
(EPAS-OAED)?
Since in Greece, research in this field is sadly lacking, it is hoped that the research findings can
contribute to the body of knowledge in the literature on the direction of VET services in Greece, how they are
implemented and their future impact on young people and society at large.
Following the Introduction, which includes the historical developments and the existing situation of
Vocational Education and Training (VET) in Greece, are the Aims and Research Questions of this study.Then, an
outline is presented of the Methodology and structure of the study, which describes the research tools, the
sample, and research validity. This is followed by a presentation and discussion of the findings, respectively,
while the overall results are summarised in the Conclusions.
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METHODOLOGY
Sample and Research Tool
The sample and research tool for the primary research consisted of five hundred and thirty-eight (538)
questionnaires completed by students of 15 specialties fromthree Apprenticeship-Vocational Schools (EPASOAED) from 24/05/2017 to 02/06/2017.More specifically, the three participating VET schools were the 1st and
2nd EPAS-OAED of the municipality of Thessaloniki and EPAS-OAEDOreokastro an outer suburb of
Thessaloniki, Greece, while the 15 specialties were the following: 1) Beautician, 2) General Infant Care
Assistant, 3) General Nursing Assistant, 4) Graphic Arts - Electronic Graphic Design, 5) Graphic Arts - Printing,
6) Hairdressing, 7) Business Administration, 8) Finance Administration, 9) Computer Systems Support
Technician, 10) Textile and Clothing, 11) Pharmacy Assistant, 12) Heating, ventilation, air conditioning, and
refrigeration (HVACR) technician, 13) Electrical Technician, 14) Automotive Electrician, and 15) Thermal
Hydraulic Installation Technician.
The present study used convenience sampling. The main disadvantages of convenience sampling which
include the inability to generalise research findings, and vulnerability to selection bias are well-known, however,
it has the advantages of simplicity of sampling, low-cost implementation, and facilitation of data collection,
(Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012) making it the most appropriate option in the present study.
The first part of the survey questionnaire contained 5 descriptive questions with demographic
characteristics (such as sex, age, specialty,grade, and former educational qualifications),followed by Part 2 of 14
questions (variables) which refer to the research questions. It should be noted that question 10 was broken down
into two new variables for the best rendering of the information it contains, bringing the total number of analysed
variables to 15.The questions in Part 2 where closed questions(quantitative evaluation), with one open question
“Other” at the end of most items (qualitative evaluation), where the respondents could add further comments.
The data from the open questions were coded and categorised.
Before the questionnaires were given out, a pilot study was conducted one week before to two specialty
departments to a total of 40 students, in order to identify any errors and ambiguities of the research tool and to
ensure the reliability and validity of the results. The necessary changes were made and within the appointed
week the questionnaires were distributed during class time where students were given time to individually fill in
only one questionnaire in silence, following oral instructions for completion. Prior to this, the verbal consent of
the participants was obtained and confidentiality of the data was stressed. No participant received any further
clarification, nor was there a request made for any participant to complete the questionnaire if they did not wish
to do so.
The search for the literature review was made mainly from the Internet, the OAED and CEDEFOP web
sites, the Vocational Education Interconnection Office of the 2nd EPAS. Apprenticeship School of Thessaloniki
- OAED, the ERASMUS + programmes for vocational training in which the EPAS-OAED participate, the
National Organisation for Certification of Qualifications and Vocational Guidance (EOPPEP, 2018) and
publications and articles in the electronic press.
RESEARCH RELIABILITY AND VALIDITY
Research reliability and validity was attempted by standardising the procedures and performing the following
statistical tests: Spearman's rank-order correlation, analysis of variance (ANOVA), the independent samples Ttest, and the Cronbach Alpha coefficient for internal consistency.
Statistical analysis was performed by using the SPSS V23 statistical package. (Kounias et al., 1985; Farmakis,
2001; Field, 2013; and Landau &Everitt, 2004)
RESULTS
Demographic Features
In the study, 59.3% of the respondents were female and 40.7% male.The majority of respondents (59.9%) were
between 19 and 21 years of age, 29% were between 16 and 18 years of age, and 11.2% were between the ages of
22 and 23. As regards the specialty studied, almost all of the 15 specialties were comprised between 5% and 7%
of the sample, with the exception of hairdressing, which was over 10%. Over half the sample (53.3%), was
attending the first year of their studies in EPAS-OAED, while 46.7% were in their second year.Finally, in
relation to the sample‟s educational qualifications: 46.8% of respondents were graduates of EPAL, 44.1% were
graduates of GEL, 4.1% were IEK students, 3% had finished the first or second grade of Lyceum, and 2% were
university or TEI graduates.
The overall demographic findings showed that:
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Females preferred the specialties of hairdressing, general child care assistant, beautician and pharmacy
assistant, whereas males preferred the traditional technical specialties, such as Thermal Hydraulic
Installation Technician, Computer Systems Support Technician and Electrical Technicians.
Younger aged students/learners (16-18) preferred the specialties ofbeautician, general child care
assistant and general nursing assistant; those aged 19-21 preferred the specialties of hairdressing,
pharmacy assistant and Electrical Technicians, while the older students (22-23)preferred the specialties
of business administration, textile and clothing, and hairdressing.
The specialty of Heating, ventilation, air conditioning, and refrigeration (HVACR) technician was
chosen only by male respondentsaged 19-21.

Findings in Relation to the Research Questionnaire
Q. 1) Why did you choose to attend the Apprenticeship-Vocational Education School (EPAS-OAED)?
 The largest percentage of respondents, about 28.8% stated that it was for vocational education and to
gain knowledge
 From those who gave combined responses, vocational education and training had the highest rate at
11.5%
Q. 2) Where were you informed about the Apprenticeship-Vocational Education School (EPAS-OAED)?
• About 59.1% of the respondents were informed by family and friends, 18% by acquaintances and friends who
were of EPAS-OAED graduates, 6.3% by the mass media, and only 3% by their teachers.
Q. 3) Why did you choose to return to Secondary School Vocational Training?
• Approximately 28.4% of respondents stated it was because they had nothing else to do, 23.5% did not like the
specialty they had chosen in previous VET studies without apprenticeship, 19.8% because the Lyceum Leaving
Certificate did not help them in the labour market, and 11% because they had not acquired sufficient knowledge
to practice the specialty in their previous studies.
Q. 4) In your opinion, where are the skills and knowledge of a vocational specialty more effectively
acquired?
• Approximately 49.3% responded that it was from both practical work experience and school, 46.1% responded
only from practical work experience, while 2.8% stated only from school.
Q. 5) Are you doing a Practical work placement?
• Nine in ten respondents (90.3%) answered that they were working, whereas the remaining 9.7% stated they
were not.
Q. 6) If yes, where?
• 51.8% were working in the private sector, and 48.2% in the public sector.
Q. 7) If not, what is the reason?
• 39.2% stated that they did not find a suitable placement for their specialty, 35.3% were working but had left of
their own free will, and 17.6% were dismissed.
Q. 8) How do you rate Apprenticeship as a system of acquiring the knowledge and skills in a vocational
specialty?
• Approximately 70% replied that the Apprenticeship system was either “very useful” or “useful”, 25.3% found
it “moderately” useful, and only 5% found it “neutral”.
Q. 9) Would you recommend the Apprenticeship-Vocational Education School (EPAS-OAED)? to your
friends?
• 91.5% of respondents stated “definitely”, “yes”, and“perhaps”, while the remaining 8.6% responded in the
negative.
Q. 10.1) Select which benefits you gained during your practical work experience.
• The majority of respondents chose a combination of benefits: 17% stated it was the combination of work
experience and financial provision, 14.4% stated the combination of experience, the connection between theory
and practice, and financial provision, while 12.5% stated it was the combination of experience, theory and
practice, financial provision and insurance cover.
Q. 10.2) Select which difficulties you encountered during your practical work experience.
• The biggest difficulty (37.5% of respondents) was attending school and working at the same time. This was
followed by 23.6% who stated that the combination of attending school and working on the same day and the
tiring curriculum.
Q.11) Do you believe that the Apprenticeship System should be applied in Vocational Education Training
(EPAL, EPAS, IEK, TEI)?
• The vast majority of respondents, over 90%, stated “definitely”, “yes”, and “perhaps”, whereas the remaining
(9.5%) responded negatively.
Q. 12) If Yes, explain why. (“definitely”, “yes”, “perhaps”)
• The highest percentage (30.7%) stated it was the combination of theory and practice, followed by 28.1% who
said it was the acquisition of work experience/finding employment, and 20.9% said it was gaining
knowledge/specialisation.
Q. 13) If No, explain why not?
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• The majority (36%) stated the main reason as being that the Apprenticeship System entailed a very tiring
programme, with a priority on theory and then practice, whereas 24% stated that only OAED had the experience
to implement the Apprenticeship System.
Q. 14) If you knew the Apprenticeship-Vocational Education School (EPAS-OAED), would you choose to
attend after completing the 1st year of Lyceum?
• Half of the respondents (51.3%) would not choose the Apprenticeship-Vocational Education School (EPASOAED) even if they had known about it.
Findings in relation to the three Research Questions


What are the reasons that graduates of General Lyceum (GEL), Vocational Lyceum (EPAL) or other
higher educational institutions decide to go to the secondary level Apprenticeship-Vocational Schools
(EPAS-OAED) instead of seeking employment in the labour market?
The findings indicate that the main reasons for deciding to return to school are lack of employment, and in order
to upgrade current or new specialty knowledge. The main factor for returning to school seems to be the
respondent‟s specialty. On the other hand, it appears that those students/learners who did so because they had
nothing else to do were informed about the apprenticeship system by family and friends, however they would not
recommend it to their friends mainly due to the difficulty of having to do practical work experience from the first
semester of study.


Why do not students choose the Apprenticeship-Vocational Schools (EPAS-OAED) directly after
finishing the first grade of Senior High School (Lyceum) as they are entitled to?

The findings showed that the two main variables were the individual‟s gender and specialty. It seems that
females were more reluctant to choose the Apprenticeship-Vocational Schools (EPAS-OAED) directly after
finishing the first grade of (Lyceum), as well as respondents in the specialties of beautician, business and
financial administration, and graphic design. In fact, the correlation of the variables showed that the lower a
student had rated the value of apprenticeship, the more negative was their response to choosing to go to EPASOAED directly after the 1st year of Lyceum.


Are students justified in choosing to go to the secondary level Apprenticeship-Vocational Schools
(EPAS-OAED)?

It can be clearly seen from the findings that the overwhelming majority of students who chose to attend the
secondary level Apprenticeship-Vocational Schools (EPAS-OAED) were justified in their choice. This is
indicated in almost all the responses to the questionnaire, of which indicative examples include questions 4, 5, 6,
8, and 9.
DISCUSSION
The main conclusions that can be drawn from the findings of the study that seem to have an
effect on the choice of students deciding to attend secondary level Apprenticeship-Vocational Schools (EPASOAED) are the following:
 The demographic factors of gender and age in the choice of specialty and the decision when to do an
apprenticeship. Both females and males seem to prefer more traditional specialties, such as beauticians
for girls and mechanics for boys.
 Vocational qualifications is the main reason for students/learners selecting to attend the ApprenticeshipVocational Schools (EPAS-OAED), the majority of whom stated that the dual system of the
combination of theory and practice through school and work-based learning greatly helped them to gain
more knowledge and skills.
 It is interesting to note that the majority of respondents were informed of the apprenticeship option by
friends and/or family, while a very low number stated that their teachers had informed them. This
finding seems to suggest that there is an inbuilt structural weakness in the Greek educational system to
inform and provide alternative vocational education programmes.
 The vast majority of the respondents had a work placement in the context of their apprenticeship, with
over half in the private sector and slightly fewer in public sector enterprises. Apprenticeship placements
in the private sector are considered more successful because students are placed in positions related to
their specialty and in addition there is the prospect of remaining in the work place after graduation as a
regular employee. The main reasons for those not working during their apprenticeship studieswere the
inability to find an appropriate placement or their leaving voluntarily for a variety of reasons.
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The findings showed that although the majority of respondents found the apprenticeship system useful
and believed that it should be implemented in the other VET institutions, namely (EPAL, EPAS, IEK,
TEI), in addition, they claimed that they would recommend it to friends, nevertheless, half of them
would not choose to attend the Apprenticeship-Vocational Schools (EPAS-OAED) directly after
finishing the first grade of Senior High School (Lyceum) as they are entitled to, even when they knew
about it. A possible reason for this would appear to be the low status of VET in the wider educational
system in Greece. Generally, vocational qualifications do not have the same prestige as the academic
equivalent, for which students and their families, as well as the wider society hold expectations of
gaining a higher social standing (CEDEFOP, 2016).
This obvious contradiction is great cause for concern. The pressing questions arise: Why, when the
overwhelming majority of students claim to be satisfied and justified in their choice to return to
secondary level VET education would they not choose the Apprenticeship-Vocational Schools (EPASOAED)after the first year of Lyceum?
What are the real reasons that keep the vast majority ofyoung people and their families in Greece stuck
in a restrictive one-directional approach to education that involves Gymnasium – General Lyceum –
University studies? Why do they remain trapped and helpless in an education system whose
requirements they cannot meet and which does not support their particular needs, rather than choosing
VET studies which would better enable them to use their individual abilities to gain knowledge and
skills that will help them be more competitive in the labour market? Why do young people continue to
view VET as a last resort to educational qualifications? Why are the authorities and responsible bodies
not succeeding in making vocational education of equal status to general education, despite the reform
efforts? Future research should seek to examine further these important points, in order to shed light on
the inability of VET to attract young people and the support of their families.
Finally, the study finding of around 29% of respondents who stated that they chose to return to
secondary vocational education because they had “nothing else to do” might at first seem negative for
the Apprenticeship system, however, at a closer look one can draw very important conclusions. Perhaps
this is the component of the study sample of young people between the ages of 15-24 who are Not in
Employment, Education or Training (NEETs). This new category of young people is a recent social
phenomenon which concerns all European countries and tends to have far-reaching consequences in the
future (Papadakis, 2016). In Greece this group is not easily identifiable because their family supports
them and covers their basic needs. They are the young men and women who remain “sheltered” in their
childhood bedrooms and are reluctant to deal with the problems of unemployment or idleness. The fact
that some of them find a means of escape by attending the Apprenticeship Vocational Education
Schools of EPAS-OAED is highly encouraging not only for them but also for their families and the
social environment.

CONCLUSIONS
Overall, the respondents of the present study claimed to a large extent to be satisfied with their choice to
return to Secondary level Vocational Education and Training, they recognise the benefits of the apprenticeship
system which combines theory and practice, they are aware of the difficulties of this intensive programme
involving work-based learning, and they believe that it should be implemented in other structures and levels of
education. Furthermore, the study respondents chose the Apprenticeship-Vocational Education School (EPASOAED), not only to acquire a specialization and training, but also for the prospect of future employment, turning
their apprenticeship into an actual fulltime position.
According to the Education and Training Monitoring Report 2017by 2050 the population of Greece will
be reduced by 14.5%. In 10 years from now, the number of children aged 5 is expected to drop by 27%, while
the number of students aged 7-14 will decrease by more than 27% (European Commission, 2017). Perhaps these
demographic changes will be the most significant problem in Greece, with immediate and rapid impact on all
levels of education. How will students‟ entrance to VET affect the increasing aging population of Greece, the
declining birth rate and the shrinking of the student population?
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Abstract
This study investigated the relation of Trait Emotional Intelligence with student achievement goals in
the context of English as a Foreign Language. Given the importance attached to teachers‟ emotions as the basis
for a motivating learning environment and students‟ achievement goals as a key concept for positive academic
results,the present research examined the potential association of the constructs in order to facilitate Foreign
Language teaching and learning. 27 English teachers and their 531 students from various secondary schools in
the prefecture of Trikala, Greece participated in it. The results showed that teachers‟ Trait Emotional Intelligence
failed to predict which type of goals students would pursue. It was also revealed that students‟ Trait Emotional
Intelligence positively correlated with mastery-approach, mastery-avoidance and performance-approach goals
whereas it negatively correlated with performance-avoidance goals.
Keywords: Trait Emotional Intelligence, Achievement Goal Theory, English as a Foreign Language
Introduction
There has been growing interest in the concept of Emotional Intelligence (EI) resulting in several
publications aiming to define it (Petrides & Furnham, 2003). Being one of EI conceptualisations, Trait
Emotional Intelligence (TEI) associates emotion with intelligence and expresses the idea of effectively dealing
with emotions and behavioral dispositions whose intelligent use helps individuals make successful decisions in
intrapersonal and interpersonal contexts (Petrides et al., 2016). As for students‟ goals,Achievement Goal Theory
(AGT) is an important theoretical strand in motivational research (Nicholls, 1989). Instead of regarding students
as motivated or demotivated individuals, AGT studies the goals students perceive and pursue (Maehr, 1989),
their performance and the way they think about themselves when engaged in learning (Ames, 1987).
Trait Emotional Intelligence
Petrides and Furnham (2001)proposed a distinction between ability EI (AEI) and trait EI (TEI).AEI is
one‟s ability to understand, assimilate, label, express and manage emotions in the self and others (Mayer &
Salovey, 1997). It treats EI as a standard intelligence and should be measured with maximum performance tests
as it adopts a cognitive perspective (Petrides, 2001). Defined as an array of emotional self-perceptions which are
located at the lower levels of personality hierarchical structures, TEI encompasses one‟s perceptions of their
behavioral patterns (Petrides, Pita & Kokkinaki, 2007) and their capabilities to identify, interpret and use
emotional information (Petrides, Frederickson & Furnham, 2004). Given the innate subjectivity of emotional
experiences (Watson, 2000), it should be measured with self-report rather than objectively scoring instruments as
there are no explicit criteria of what a correct response is (Pérez, Petrides & Furnham, 2005): only the individual
can provide accurate knowledge of themselves (Ciarrochi, Chan & Caputi, 2000). What distinguishes TEI from
AEI is the methodological approach by which the construct is measured, not the facets encompassed in the
models (Pérez et al., 2005). The construct-method distinction is imperative for multidimensional constructs:
constructs pertain to the conceptual variables the measures assess whereas methods refer to the procedures used
to measure the constructs (Bobko, Roth & Potosky, 1999). Different results would be provided if different
measuring approaches, even those developed to support the same model, were used (Petrides & Furnham, 2000).
Under the label of TEI, all models operationalised via self-report can be linked to psychological scientific
theories (Petrides, 2011) because self-report measures strongly intercorrelate regardless of their link to ability or
mixed models (Perez et al, 2005).
TEI, the latest EI model, is a second generation model (Table 1). Being the product of systematic
content analyses of other EI models and correspondent personality constructs, such as empathy and emotion
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expression, it encompasses “all personality facets that are specifically related to affect‟‟ (Petrides et al., 2007:
274) and can be found in more than one EI models (Petrides et al., 2007). Recognizing the significance attached
to TEI in educational contexts (Petrides et al., 2004), the TEI model was used in the present research.
EI and EFL
Despite the growing interest in the role of EI in education (Mortiboys, 2013), few studies are subject
specific. Not surprisingly, studies on the importance of EI in English as a Foreign Language (EFL) are few
(Brackett & Katulak, 2006). The vast majority was conducted in Iranian university settings (e.g.Afshar &
Rahimi, 2016; Motallebzadeh, 2009)and measured participants‟ EI levels with instruments other than the Trait
Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue) (Petrides, 2009). Predictable though they are, findings are quite
interesting as they reveal the influence of EI on language teaching and learning.
Concerning EFL teachers, there is a dearth of empirical studies. Teachers‟ EI shapes their students‟
motivation to learn a foreign language (Alavinia,Bonyadi&Razavi, 2012), their language achievement and their
attitudes towards learning: teacher high EI levels entail improved student language performance and a positive
attitude towards the learning process (Saeidi & Nikou, 2012). Teachers‟ EI correlates with the years of teaching
experience, their age and their learners‟ evaluation of their teaching effectiveness (Moafian & Ghanizadeh,
2009). Yet, no positive relation has been noticed between teachers‟ EI and their own effectiveness whereas their
self-regulation and instructional effectiveness are influenced by their EI (Toussi, Boori& Ghanizadeh, 2011).
Finally, low EI contributes to teacher burnout (Alavinia & Ahmadzadeh, 2012).
Regarding learners, emotional traits and competencies positively affect vocabulary acquisition
(Rostampour & Niroomand, 2013), reading comprehension(Motallebzadeh, 2009), writing performance
(Pishghadam, 2009), listening comprehension (Serraj, 2013), reflective thinking (Afshar & Rahimi, 2016),
speaking(Bora, 2012), the application of language learning strategies (Aghasafari, 2006) and language
performance (Chao, 2003) depending on their learning habits, effort, level of engagement (Sucaromana, 2004),
empathy (Rouhani, 2013),personality (Rossiter, 2003) and motivation (Henter, 2014).EI favorably influences
attitudes towards foreign language learning (Oz, Demirezen & Pourfeiz, 2015) but is negatively linked to anxiety
(Henter, 2014). Higher EI levels entail lower language anxiety (Rouhani, 2013) particularly among multilingual
students (Dewaele, Petrides & Furnham, 2008).
Achievement Goal Theory
Achievement goals represent one‟s general purposes for achieving a task (Anderman & Maehr, 1994)
and the reasons or the target adopted for evaluating competence or success in the task(Urdan, 1997).Two classes
of goals are traditionally distinguished in the literature: mastery goalspertaining to the students‟ desire to develop
their knowledge and comprehension of academic subjects through effortful learning while evaluating success
relative to their past performance,andperformance goals referring to one‟s wish to demonstrate competence in
order to gain praise or avoid displaying incompetence especially when minimum effort is exertedand evaluate
success by comparing themselves to others (Archer, 1994).
Atkinson (1957) claimed that some individuals pursue success (approach) whilst others seek the evasion
of failure (avoidance). Incorporating these concepts into AGT, Elliot and Harackiewicz (1996) suggested
splitting the performance orientation into performance-approach focusing on achieving success and gaining
favorable judgment of one‟s competence when compared to others, and performance-avoidance centering on
evading failure and negative comments about one‟s competence relative to others. Performance-approach
oriented learners seek external rewards and work on a task hoping to outperform others (Sideridis,
2007).Performance-avoidance, though, denotes a student‟s fear of receiving negative judgment, looking
incompetent or being outperformed(Vassiou, Mouratidis, Andreou & Kafetsios, 2016) and is linked to lower
grades (Senko & Harackiewicz, 2005) and negative emotions (Zusho, Pintrich & Cortina, 2005). Later, Elliot
and McGregor (2001) recommended mastery goals be dichotomised too.Mastery-approach oriented individuals
seek to develop their understanding and skills defining success with respect to the task (Midgley et al.,1998).
They perform tasks for the satisfaction of being engaged in an activity (Sideridis, 2007) and the acquisition of
new skills (Covington, 2000)andbelieve they are adequately skilled to succeed (Vassiou et al., 2016). The
mastery-avoidance oriented ones interpret competence in relation to theirfear of not mastering or not learning the
task or avoiding misunderstanding (Pintrich, 2003) and usually have low ability self-perceptions (Elliot, 1999),
low self-determination, poor academic resultsand negativeparental feedback (Elliot & McGregor, 2001).
AGT and EFL
Only one study involving school EFL learners came to this researcher‟s attention. According to it,
highly self-efficacious elementary school students adopt mastery goals, which entail frequent use of
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metacognitive self-regulation strategies. Help-seeking characterises mastery goals whereas help-avoidance is
typical of performance-avoidance (He, 2004).
In EFL, goals have been examined mainly in relation to university students learning English. Mastery
goals positively correlate with positive student outcomes, interest, joy(Jahedizadeh, Ghanizadeh & Ghonsooly,
2016), persistence when facing reading comprehension difficulties (Tercanlioglu & Demiröz, 2015), the frequent
use of reading strategies (Demiröz, 2008), high scores on listening tests while effectively using top-down
strategies (Parker, 2017), self-efficacy(Zafarmand, Ghanizadeh & Akbari, 2014) and better writing outcomes
(He, 2005). Adoption of mastery-approach is an indicator of metacognitive reading strategy use (Ghavam,
Rastegar & Razmi, 2011).Performance-oriented learners donot exhibit critical thinking (Yaghoubi, 2013), selfefficacy or metacognitive awareness (Zafarmand et al., 2014).Performance-approach is positively linked to
failure but negatively associated with lack of interest and the teacher being a demotivator (Allahdadi,
Jahedizadeh, Ghanizadeh & Hosseini, 2016). Performance-avoidance isa positive predictor of experiencing
failure (Jahedizadeh et al., 2016).Also, there is an important connection between the use of language learning
strategies and all four goal types (Shyr, Feng, Zeng, Hsieh & Shih, 2017).However, goals do not crucially
influence learners‟ performance in computer based and paper-based tests (Jalali, Zeinali & Nobakht, 2014).
AGT and EI
AGT and EIhaven‟t probably been investigated in combination. After delving into the literature, the
researcher didn‟t come across any studies examining such a relation either in a general educational context or in
EFL in particular. Therefore, the researcher looked for findings linking goal orientation with TEI factors or
closely related constructs.It has been observed that TEI and the adoption of personal core value goals are related
(Spence, Oades,& Caputi, 2004). Mastery motivation students have high self-esteem(Heimpel, Elliot, & Wood,
2006), are satisfied with family and social relations andexperience lower anxiety, depression and social stress
(Gilman & Anderman, 2006). Mastery goals influence students‟ academic achievements (Rahmani, 2011),
subjective well-being (Kaplan & Maehr, 1999) and emotion perception (Vassiou et al., 2016). Mastery-approach
and performance-approach orientations are linked to positive affect (Vassiou et al., 2016). The performanceavoidance oriented ones have low self-esteem (Heimpel et al., 2006) and negative affect (ΐάζηνπ, 2016).
Students' subjective well-being positively influences goal attainability and goal commitment (Brunstein, 1993).
Self-regulation predicts goal setting and planning (Lemos, 1999). Optimism has an impact on female students‟
career goals and male students‟ career expectations (Patton, Bartrum & Creed, 2004).For students with learning
disabilities, performance goal structures correlate with less positive affect (Sideridis, 2005).
Significance of the study and research questions
Although all the more studies are recognizing the positive results EI brings to the educational field
(Petrides et al., 2004), only few have been conducted in an EFL context. In all probability and to the extent of
this researcher‟s knowledge, no study to date has explored the impact of TEI on students‟ goals using the
TEIQue and TEIQue-ASF to measure teachers‟ and their students‟ TEI levels respectively. In order to examine
the potential association of the constructs, the following questions were posed:
1. Do EFL teachers‟ EI levels influence their students‟ achievement goals?
2. Is there a relation between students‟ EI levels and their achievement goals?
Participants, procedure and instruments
Data were collected through a group of 27 in-service EFL teachers working in secondary education and
their 531 students (grades 7-10) from various schools in the prefecture of Trikala, Thessaly.The majority of the
teachers (66.7%) worked in High Schools, below one quarter of them (22.2%) worked in General Lyceums and
the rest (11.1%) were Vocational School teachers.As for the students, there were 531 participants. Of them 19,
77 and 271 students attended the first, second and third grades of High School respectively, 115 were in the first
grade of General Lyceum and 49 in the first grade of the Vocational School.They were taught English at school
for 2 hours weekly (SD=0.1).Participant EFL teachers who consented to take part identified the learners who
would like to be involved. The measures were filled in during a formal class period at each school.
The TEIQue, version 1.50 was used to measure EFL teachers‟ TEI. It is a self report measure developed
by Petrides (2009). It is directly related to TEI theory and covers the whole TEI field (Petrides et al., 2007). It
comprises 153 items yielding scores on 15 facets, four factors and global TEI. Thirteen facets load on four
factors: wellbeing, self-control, emotionality and sociability, whereas adaptability and self-motivation are
notincluded in any factor and directly contribute to the global TEI score. Answers are given on a 7-point Likertscale, ranging from 1 to 7 (strongly disagree-strongly agree).
The Trait Emotional Intelligence-Adolelescent Short form (TEIQue-ASF) was used to measure EFL
students‟ TEI.It is a 30-item questionnaire for adolescents aged 12-17. The items correspond to the 15 facets of
TEI (two for each facet) yielding a score for global TEI and four factors: well-being, self-control, emotionality
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and sociability. Answers are given on a 7-point Likert scale, ranging from 1 to 7 (strongly disagree-strongly
agree) (Siegling, Saklofske, & Petrides, 2014).
The Achievement Goals Questionnaire assesses four goal orientation constructs with subject matter
(EFL) items on a six-point Likert scale. Mastery-approach, performance-approach and performance-avoidance
are assessed with 6 items each and mastery-avoidance is assessed with 3 items.The rating scale system ranges
from 1=not at all to 6=very much(Sideridis, 2005).
Data Analysis
First, it was examined whether EFL teachers‟ EI levels influence their students‟ achievement
goals.Means and standard deviations for the sample of students for all achievement goals were computed.
Students scored above midpoint in all scales with performance approach achieving the lowest score of all and
mastery-approach achieving the highest. The mean score for mastery-approach was 4.59 (SD=1.07) (r=3.375.14), for mastery-avoidance, it was 3.34 (SD=1.31) (r=2.23-3.93), for performance-approach, it was 3.19
(SD=1.26) (r=2.57-4.03) and, for performance-avoidance, it was 3.53 (SD=1.02) (r=2.98-4.30).
Linear regression was computed using one dependent variable each time (i.e. mastery-approach,
mastery-avoidance, performance-approach and performance-avoidance) and the 15 facets of teachers‟ TEI as the
independent variables in each analysis. It was revealed that the independent variables as a whole did not predict
whether a student would adopt a specific type of goals. Thus, there was no statistical significance between the
facets and mastery-approach goals (R²=0.710, p=0.167), mastery-avoidance (R²=0.743, p=0.11), performanceapproach (R²=0.736, p=0.118) or performance-avoidance (R²=0.717, p=0.151). However, optimism was a
significant predictor for both mastery-approach (p=0.007) and performance-approach (p=0.025). The facet
relationships predicted the adoption of mastery-avoidance goals (p=0.01). Adaptability was significantly linked
to both performance-approach (p=0.044) and performance avoidance (p=0.024). Stress management was a
strong predictor for students‟ adopting performance-avoidance goals (p=0.024).
Then, it was examined whether students‟ EI levels are related to their achievement goals. Means and
standard deviations for the sample of students for global TEI and the four factors were computed.Students
achieved above the midpoint in all five scales with well-being enjoying the highest mean score and self-control
the lowest. In particular, the mean score for global TEI was 4.89 (SD=0.65) (r=4.42-5.24), for well-being it was
5.36 (SD=1.17) (r=4.38-6.13), for self-control it was 4.26 (SD=1.00) (r=3.38-4.69), for emotionality it was 4.86
(SD=0.79) (r=4.42-5.38) and for sociability it was 5.03 (SD=0.82) (r=4.38-5.49). The group of students with the
highest global TEI also scored the highest of all in well-being and emotionality factors whereas the group with
the lowest score in global TEI achieved the lowest in well-being and self-control.
Pearson correlation was performed to identify the relation between students‟ TEI and their goal
adoption. The results indicated that there was a positive correlation and strong statistical significance between
the adoption of mastery-approach goals and global TEI (r=0.120; p=0.007), emotionality (r=0.113; p=0.010) and
sociability (r=0.149; p=0.001). Mastery-avoidance positively correlated with global TEI and the four factors and
their relation was statistically significant. There was a positive correlation and strong statistical significance
between performance-approach goals and global TEI (r=0.147; p=0.001) and well-being (r=0.178; p=0.000). As
for performance-avoidance goals, they negatively correlated with global TEI and its four factors, and their
association with well-being, self-control and sociability was statistically significant.
Discussion
Not being mere transmitters of knowledge but individuals with emotional behaviors, teachers have selfperceptions which affect their students‟ achievements. EI definitely has an impact on the learning process
(Goleman, 2001); yet, concerning the relation between teachers‟ TEI and students‟ goals, the 15 facets of
teachers‟ TEI as a whole do not predict the type of goals students adopt. Despite the lack of empirical research
on such a relation, the findings are surprising given the core role teachers have, the importance attached to EI in
education and the relation between emotional competencies and second language learning.
Considering that providing emotional support affects students‟ behaviors leading to an enhanced
learning environment (Sakiz, Pape & Hoy, 2012), the fact that the significance of EI for teachers is
acknowledged (Goleman, 1995) and that learning a foreign language is demanding and stressful (Krashen,
1981), the need for the provision of humanistic education (Aloni, 2002) valuing students and creating a nonthreatening motivational environment is present. Therefore, optimism entailing being positive and looking at the
brighter side of life (Petrides, 2001) is a significant predictor of approach orientation because optimistic teachers
construct a challenging and positive environment for their students (Kurz, Woolfolk Hoy & Hoy, 2007). They
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focus on their students‟ positive characteristics and exploit their talents and potential to boost their performance
(Pajares, 2001). Perhaps, they trust their students‟ abilities and assign particular responsibilities thusencouraging
learners to try their best, identify their strengths and weaknesses and become autonomous. As Woolfolk, Rosoff
and Hoy (1990) posit, classroom management techniques stimulating student autonomy result in high academic
achievements.
The facet relationships predicts mastery-avoidance goals, which is surprising, because positive
relationships characterise exemplary teachers (Lowman, 1996) and a teacher‟s approachability is important in
effective learning (Jarvis, 2005). Students may wish to live up to their teachers‟ expectations so they fear they
may not learn or not master a task. However, it seems reasonable for adaptability to predict performanceapproach goals because flexible teachers adapt their practices to accommodate their students‟ needs by adopting
alternatives in case specific strategies do not work (Flanders, 1960). In contrast, low scorers in adaptability are
inflexible, have fixed views and are unwilling to experiment; therefore, they fail to implement strategies to
motivate performance-avoidance oriented students. This may be the case with low scorers in stress management:
since a decline in work performance is a behavioral manifestation of stress (Kyriacou & Sutcliffe, 1977), such
teachers would be expected to avoid hectic situations, give in to tension and reject the time- and effortdemanding task of energizing poorly-performing learners.
Extensive review of the literature shows that both AGT and EI are linked to academic performance and
student achievement, engagement and motivation (Jennings, 2011). Since positive emotions stem from doing
well whereas negative ones from doing poorly (Carver & Scheier, 1998) and emotions and goals predict
performance (Pekrun, Elliot & Maier, 2009), the significant correlation between AGT and students „EI was
anticipated. The results indicated that mastery-approach oriented students appeared to be highly emotionally
intelligent caring only about mastering the language while taking advantage of their assertiveness, social
awareness and management of the emotions of others (sociability facet) whereas performance avoidance ones
were not. This is in line with findings by Vassiou et al. (2016) suggesting that mastery-approach and
performance-approach goals were positively associated with positive affect whereas performance-avoidance was
negatively linked to positive affect. Mastery-orientation also correlated with emotionality, which supports
existing findings stating that emotion perception is positively related to mastery goals (ΐάζηνπ, 2016). Spence et
al., (2004) also report that high TEI predicts self-integrated personal goal systems which are related to wellbeing whereas low EI is linked to depression and less life satisfaction, which are the exact opposite of wellbeing, and obviously reflect our findings which negatively correlate global TEI, well-being and self-control with
performance-avoidance.
Conclusion
The present study has contributed new evidence to the importance of TEI in the field of EFL. So far,
research on EI has been preoccupied with the clarification of the construct rather than the investigation of aspects
of human functioning such as the adoption of goals. TEI refers to emotion-related self-perceptions reflected in
distinctive ways of thinking, recognizing, managing and expressing emotions and choosing effective behaviors.
AGT provides the framework in which the “why” of human behavior is explained. Achievement goals are
cognitive representations of what students desire to learn, improve or exhibit competence in. To our knowledge,
this is among the few studies, if not the first one, examining EFL teachers‟ TEI in combination with their
students‟ TEI and goal adoption. The findings may have significant implications for the educational sector
calling for further investigation to be conducted so that the links between successful professional performance
and academic achievement can be identified.
References
Afshar, H. S., & Rahimi, M. (2016). Reflective thinking, emotional intelligence, and speaking ability of EFL
learners: Is there a relation?. Thinking Skills and Creativity, 19, 97-111.
Aghasafari, M. (2006). On the relationship between emotional intelligence and language learning
strategies. Unpublished master‘s thesis, Allameh Tabataba‘i University, Iran.
Alavinia, P., & Ahmadzadeh, T. (2012). Toward a reappraisal of the bonds between emotional intelligence and
burnout. English Language Teaching, 5(4), 37.
Alavinia, P., Bonyadi, A., & Razavi, N. (2012). On the correlation between teachers‟ emotional intelligence and
learners‟ motivation: The case of Iranian EFL learners. Journal of Education and Practice, 3(13), 100-110.
Allahdadi, S., Jahedizadeh, S., Ghanizadeh, A., & Hosseini, A. (2016). On the impact of achievement goalorientations on EFLuniversity students‟ demotivation. International Journal of Educational
Investigations, 3(1), 103-114.
Aloni, N. (2002). Enhancing humanity: The philosophical foundations of humanistic education (Vol. 9).
Dordrecht: Springer Science & Business Media.

186

1st International Congress on Management of Educational Units
December 7-9, 2018, Thessaloniki, Greece

Ames, C. (1987). The enhancement of student motivation. Advances in motivation and achievement, 5, 123-148.
Anderman, E. M., & Maehr, M. L. (1994). Motivation and schooling in the middle grades. Review of educational
Research, 64(2), 287-309.
Archer, J. (1994). Achievement goals as a measure of motivation in university students. Contemporary
educational psychology, 19(4), 430-446.
Atkinson, J. W. (1957). Motivational determinants of risk-taking behavior. Psychological review, 64(6p1), 359372.
Bobko, P., Roth, P. L., & Potosky, D. (1999). Derivation and implications of a meta‐analytic matrix
incorporating cognitive ability, alternative predictors, and job performance. Personnel Psychology, 52(3),
561-589.
Bora, F. D. (2012). The impact of emotional intelligence on developing speaking skills: From brain-based
perspective. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 2094-2098.
Brackett, M. A., & Katulak, N. A. (2006). Emotional intelligence in the classroom: Skill-based training for
teachers and students. Applying emotional intelligence: A practitioner‘s guide, 1-27.
Brunstein, J. C. (1993). Personal goals and subjective well-being: A longitudinal study. Journal of personality
and social psychology, 65(5), 1061-1070.
Carver, C. S., & Scheier, M. F. (2001). On the self-regulation of behavior. Cambridge University Press.
Chao, C. T. (2003). Foreign language anxiety and emotional intelligence: A study of EFL students in Taiwan
(China).
Ciarrochi, J. V., Chan, A. Y., & Caputi, P. (2000). A critical evaluation of the emotional intelligence
construct. Personality and Individual differences, 28(3), 539-561.
Covington, M. V. (2000). Goal theory, motivation, and school achievement: An integrative review. Annual
review of psychology, 51(1), 171-200.
Demiröz, H. (2008). Goal orientation and L1 and L2 reading comprehension strategy use of Turkish ELT
students: a qualitative investigation. Unpublished doctoral thesis. Atatürk University, Institute of Social
Sciences, Erzurum.
Dewaele, J. M., Petrides, K. V., & Furnham, A. (2008). Effects of trait emotional intelligence and
sociobiographical variables on communicative anxiety and foreign language anxiety among adult
multilinguals: A review and empirical investigation. Language Learning, 58(4), 911-960.
Elliot, A. J. (1999). Approach and avoidance motivation and achievement goals. Educational
psychologist, 34(3), 169-189.
Elliot, A. J., & McGregor, H. A. (2001). A 2×2 achievement goal framework. Journal of personality and social
psychology, 80(3), 501-519.
Elliott, A. J., & Harackiewicz, J. M. (1996). Approach and avoidance achievement goals and intrinsic
motivation. Journal of Personality and Social Psychology, 73, 171-185.
Ghavam, M. M., Rastegar, M., & Razmi, M. H. (2011). Iranian EFL learners‟ achievement goals in relation with
their metacognitive reading strategy use. Open Journal of Modern Linguistics, 1(02), 39-44.
Gilman, R., & Anderman, E. M. (2006). The relationship between relative levels of motivation and intrapersonal,
interpersonal, and academic functioning among older adolescents. Journal of School Psychology, 44(5), 375391.
Goleman, D. (1995). Emotional intelligence, why it can matter more than IQ. New York, NY: Bantam.
Goleman, D. (2001). Emotional Intelligence: issues in paradigm building. In C. Cherniss & D. Goleman (Eds.),
The emotionally intelligent workplace: How to select for, measure, and improve emotional intelligence in
individual groups and organizations (pp.13-26). New York: Jossey Bass.
Flanders, N. A. (1960). Teacher influence, pupil attitudes, and achievement. Minneapolis: University of
Minnesota.
He, T. H. (2004). The relations among trichotomous achievement goals, self-efficacy, and self-regulation in EFL
sixth-grade classes in Taiwan. Journal of National Taipei Teachers College, 17(1), 111-134.
He, T. H. (2005). Effects of mastery and performance goals on the composition strategy use of adult EFL
writers. Canadian modern language review, 61(3), 407-431.
Heimpel, S. A., Elliot, A. J., & Wood, J. V. (2006). Basic personality dispositions, self‐esteem, and personal
goals: An approach‐avoidance analysis. Journal of personality, 74(5), 1293-1320.
Henter, R. (2014). Affective factors involved in learning a foreign language. Procedia-Social and Behavioral
Sciences, 127, 373-378.
Jahedizadeh, S., Ghanizadeh, A., & Ghonsooly, B. (2016). The role of EFL learners‟ demotivation, perceptions
of classroom activities, and mastery goal in predicting their language achievement and burnout. Asian-Pacific
Journal of Second and Foreign Language Education, 1(1), 1-17.
Jalali, S., Zeinali, M., & Nobakht, A. (2014). Effect of Goal Orientation on EFL Learners‟ Performances in CBT
and PBT Across Gender. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 98, 727-734.
Jarvis, M. (2005). The psychology of effective learning and teaching. Nelson Thornes.

187

1st International Congress on Management of Educational Units
December 7-9, 2018, Thessaloniki, Greece

Jennings, P. A. (2011). Promoting teachers‟ social and emotional competencies to support performance and
reduce burnout. In A. Cohan & A. Honigsfeld (Eds.), Breaking the mold of pre-service and in-service teacher
education: Innovative and successful practices for the 21st century, 133-143. New York: Rowman &
Littlefield.
Kaplan, A., & Maehr, M. L. (1999). Achievement goals and student well-being. Contemporary educational
psychology, 24(4), 330-358.
Krashen, S. D. (1981). Bilingual education and second language acquisition theory. Schooling and language
minority students: A theoretical framework, 51-79.
Kurz, N., Woolfolk Hoy, A., & Hoy, W. K. (2007, April). Predictors of academic optimism: Teachers‟
instructional beliefs and professional commitment. In annual meeting of the American Educational Research,
Chicago, IL.
Kyriacou, C., & Sutcliffe, J. (1977). Teacher stress: A review. Educational Review, 29(4), 299-306.
Lemos, M. S. (1999). Students‟ goals and self-regulation in the classroom. International Journal of Educational
Research, 31(6), 471-485.
Lowman, J. (1996). Characteristics of exemplary teachers. New directions for teaching and learning, 1996(65),
33-40.
Maehr, M. L. (1989). Thoughts about motivation. Research on motivation in education: Goals and
cognitions, 3(1), 299-315.
Mayer, J. D., & Salovey, P. (1997). What is emotional intelligence? In P. Salovey, & D. Sluyter, Emotional
development and emotional intelligence: educational implications. New York: Basic Books.
Midgley, C., Kaplan, A., Middleton, M., Maehr, M. L., Urdan, T., Anderman, L. H, &Roeser, R. (1998). The
development and validation of scales assessingstudents' achievement goal orientations. Contemporary
educational psychology, 23(2), 113-131.
Moafian, F., & Ghanizadeh, A. (2009). The relationship between Iranian EFL teachers‟ emotional intelligence
and their self-efficacy in Language Institutes. System, 37(4), 708-718.
Mortiboys, A. (2013). Teaching with emotional intelligence: A step-by-step guide for higher and further
education professionals. Abingdon: Routledge.
Motallebzadeh, K. (2009). The relationship between the emotional intelligence of Iranian EFL learners and their
reading comprehension and structural ability. Journal of Teaching English as a foreign Language and
Literature, 1(4), 39-55.
Nicholls, J. G. (1989). The competitive ethos and democratic education. Harvard University Press.
Pajares, F. (2001). Toward a positive psychology of academic motivation. The Journal of Educational
Research, 95(1), 27-35.
Parker, K. M. (2017). Relationship of Achievement Goal Profiles With English Listening Comprehension and
Metacognition in China.US-China Foreign Language, 15 (2), 67-75.
Patton, W., Bartrum, D. A., & Creed, P. A. (2004). Gender differences for optimism, self-esteem, expectations
and goals in predicting career planning and exploration in adolescents. International Journal for
Educational and Vocational Guidance, 4(2), 193-209.
Pekrun, R., Elliot, A. J., & Maier, M. A. (2009). Achievement goals and achievement emotions: Testing a model
of their joint relations with academic performance. Journal of educational Psychology, 101(1), 115-135.
Pérez, J. C., Petrides, K. V., & Furnham, A. (2005). Measuring trait emotional intelligence. Emotional
intelligence: An international handbook, 181-201.
Petrides, K. (2001). A psychometric investigation into the construct of emotional intelligence (Doctoral
dissertation, University of London).
Petrides, K. V. (2009). Psychometric properties of the trait emotional intelligence questionnaire (TEIQue).
In Assessing emotional intelligence (pp. 85-101). Springer US.
Petrides, K. V. (2011). Ability and trait emotional intelligence. The Wiley-Blackwell handbook of individual
differences, 656-678.
Petrides, K. V., & Furnham, A. (2000). On the dimensional structure of emotional intelligence. Personality and
individual differences, 29(2), 313-320.
Petrides, K. V., & Furnham, A. (2001). Trait emotional intelligence: Psychometric investigation with reference
to established trait taxonomies. European journal of personality, 15(6), 425-448.
Petrides, K. V., & Furnham, A. (2003). Trait emotional intelligence: Behavioural validation in two studies of
emotion recognition and reactivity to mood induction. European journal of personality, 17(1), 39-57.
Petrides, K. V., Frederickson, N., & Furnham, A. (2004). The role of trait emotional intelligence in academic
performance and deviant behavior at school. Personality and individual differences, 36(2), 277-293.
Petrides, K. V., Mikolajczak, M., Mavroveli, S., Sanchez-Ruiz, M. J., Furnham, A., & Pérez-González, J. C.
(2016). Developments in trait emotional intelligence research. Emotion Review, 8(4), 335-341.
Petrides, K. V., Pita, R., & Kokkinaki, F. (2007). The location of trait emotional intelligence in personality factor
space. British Journal of Psychology, 98(2), 273-289.

188

1st International Congress on Management of Educational Units
December 7-9, 2018, Thessaloniki, Greece

Pintrich, P. R. (2003). A motivational science perspective on the role of studentmotivation in learning and
teaching contexts. Journal of educational Psychology, 95(4), 667-686.
Pishghadam, R. (2009). Emotional and verbal intelligences in language learning. Iranian Journal of Language
Studies, 3(1), 43-64.
Rahmani, P. (2011). The relationship between self-esteem, achievement goals and academic achievement among
the primary school students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 29, 803-808.
Rossiter, M. J. (2003). The effects of affective strategy training in the ESL classroom. Tesl-Ej, 7(2), 1-20.
Rostampour, M., & Niroomand, S. M. (2013). On the correlation between Iranian undergraduate EFL learners‟
emotional intelligence, motivation and vocabulary knowledge. International Journal of Language Learning
and Applied LinguisticsWorld, 4(4), 473-482.
Rouhani, A. (2013). An investigation into emotional intelligence, foreign language anxiety and empathy through
a cognitive-affective course in an EFL context. Linguistik online, 34(2), 41-57.
Saeidi, M., & Nikou, F. (2012). EFL teachers' Emotional Intelligence and their students' language
achievement'. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 6(12), 41-5.
Sakiz, G., Pape, S. J., & Hoy, A. W. (2012). Does perceived teacher affective support matter for middle school
students in mathematics classrooms?. Journal of school Psychology, 50(2), 235-255.
Senko, C., & Harackiewicz, J. M. (2005). Regulation of Achievement Goals: The Role of Competence
Feedback. Journal of Educational Psychology, 97(3), 320-336.
Serraj, S. (2013). Relationship among Iranian EFL students‟ foreign language anxiety, foreign language listening
anxiety and their listening comprehension. English Language Teaching, 6(5), 1-12.
Shyr, W. J., Feng, H. Y., Zeng, L. W., Hsieh, Y. M., & Shih, C. Y. (2017). The Relationship between Language
Learning Strategies and Achievement Goal Orientations from Taiwanese Engineering Students in EFL
Learning. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 13, 6431-6443.
Sideridis, G. D. (2005). Classroom goal structures and hopelessness as predictors of day-to-day experience at
school: Differences between students with and without learning disabilities. International Journal of
Educational Research, 43(4), 308-328.
Sideridis, G. D. (2007). Why are students with LD depressed? A goal orientation model of depression
vulnerability. Journal of Learning Disabilities, 40(6), 526-539.
Siegling, A. B., Saklofske, D. H., & Petrides, K. V. (2014). Measures of ability and trait emotional
intelligence. Measures of personality and social psychological constructs, 381-414.
Spence, G., Oades, L. G., & Caputi, P. (2004). Trait emotional intelligence and goal self-integration: important
predictors of emotional well-being?. Personality and Individual Differences, 37(3), 449-461.
Sucaromana, U. (2004). The relationship between emotional intelligence and achievement in English for Thai
students in the lower secondary school. In B. Bartlett, F. Bryer, & D. Roebuck (Eds.), Educating: Weaving
Research into Practice: Volume 3, 158-164. Nathan, Qld: Griffith University, School of Cognition, Language
and Special Education.
Tercanlioglu, L., & Demiröz, H. (2015). Goal orientation and reading strategy use of Turkish students of an
English language teaching department. The Qualitative Report, 20(3), 286.
Toussi, M. T. M., Boori, A. A., & Ghanizadeh, A. (2011). The role of EFL teachers' self-regulation in effective
teaching. World Journal of Education, 1(2), p.39-48.
Urdan, T. (1997). Achievement goal theory: Past results, future directions. Advances in motivation and
achievement, 10, 99-141.
Vassiou, A., Mouratidis, A., Andreou, E., & Kafetsios, K. (2016). Students‟ achievement goals, emotion
perception ability and affect and performance in the classroom: A multilevel examination. Educational
Psychology, 36(5), 879-897.
Watson, D. (2000). Mood and temperament. New York, NY: Guilford Press.
Woolfolk, A. E., Rosoff, B., & Hoy, W. K. (1990). Teachers' sense of efficacy and their beliefs about managing
students. Teaching and teacher Education, 6(2), 137-148.
Yaghoubi, A. (2013). Critical thinking and goal orientation among English language students. Procedia-Social
and Behavioral Sciences, 93, 77-82.
Zafarmand, A., Ghanizadeh, A., & Akbari, O. (2014). A structural equation modeling of EFL learners' goal
orientation, metacognitive awareness, and self-efficacy. Advances in Language and Literary Studies, 5(6),
112-124.
Zusho, A., Pintrich, P. R., & Cortina, K. S. (2005). Motives, goals, and adaptive patterns of performance in
Asian American and Anglo American students. LearningandIndividualdifferences, 15(2), 141-158.
ΐάζηνπ, Ώ. (2016). Δ αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ην ζπλαίζζεκα ζηε ζρνιηθή ηάμε ζε ζρέζε κε ηνπο
ζηφρνπο επίηεπμεο, ηελ αληίιεςε ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηνπο βαζκνχο ησλ καζεηψλ: Μειέηε ζε
καζεηέο ΐ/ζκηαοΒθπ/ζεο. Παλειιήλην πλέδξην Δπηζηεκψλ Δθπαίδεπζεο, 2015(1), 192-202.

189

1st International Congress on Management of Educational Units
December 7-9, 2018, Thessaloniki, Greece

DESIGNING, PRODUCTION & EVALUATION OF A GREEK/ENGLISH WRITING TO
BRAILLE WRITING TRANSLATION-LEARNING EDUCATIONAL SOFTWARE

Alexandros Aggelis
AlexanderEducationalInstitute ofThessaloniki
Arta, Greece
e-mail: imaretarta@hotmail.com
ABSTRACT
The “Greek/English Writing to Braille” translation software helps users during the conversion of every
Greek writing (either toneless or polytonic) to Braille, as well as British or Ancient Greek writing to Braille.The
translation is completed automatically, eliminating the mistakes risk even for an experienced Braille user.
Software‟s operators can also print the translated Braille texts, using the appropriate Braille machinery. There
also the potential of self-learning, which concerns the second part of the software, by learning Greek and English
writing to Braille using a PC instead of the manual typewriter that has been used up till now. The operator works
out the Greek or English scripts on the software textboxes, typing a variety of combinations of Braille writing,
while the software automatically displays the text directly to Braille form. The software also offers the ability to
type Braille combinations and automatically appears Greek text. Finally, it is proposed for a self-teaching
practice for the Braille writing.

Keywords: software, compile, learn, integrate, reduce vision, Braille.

INTRODUCTION
The “Greek/English writing to Braille” translation software can be a very powerful mean (tool), since it
can complete translation automatically, eliminating the mistakes risk, which exists even for the most experienced
Braille writing users. In this context, the present paper aims to present the criteria that has taken place during the
creation of this program, in order to make it known both to the scientific community and any other interested
party.
It is generally accepted that the use of an educational technology or application has been an important
part of the modern educational systems. These technologies however, represent just a small percentage of the
teaching practices, in relation to the use of corresponding traditional teaching practices or methods (Scheithauer
& Tiger, 2012). In particular, the role of new technologies in education and its forms have at least the above two
dimensions, according to Scheithauer, Tiger & Miller (2013):
(a) They form a new learning object, which aims to acquiring basic skills that generally influence the
educational practice as well as the forms of individuals‟ employment.
(b) They are a new learning tool which differentiates the way of access to knowledge and learning processes,
shaping new frameworks.
Thus, the main and direct benefits of this process are the learning outcomes for every learner, and
therefore, the main question being explored is the way these learning outcomes correlate to the use of new
teaching methods, compared to the methods used in traditional teaching(Jewett, Bain & Ennis, 1996). On the
other hand, the production time of a book in Braille language is considerably higher than the one printed in any
regular language, with the production cost parameter being the main obstacle (Harrison, Cooch & Alsup, 2003).
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1. Translation of Greek and English writing to Braille
People with vision loss learn to read by necessity, using the sense of hearing and touch, a fact that helps
new technologies create the appropriate software. Organized and civilized societies are obliged towards disabled
people, and those living in such a society,that in these days is able to present plenty of applications, inside the
educational context for people with severe vision issues, should help towards this direction. In general, everyone
should help in their own way, so that scientific research could be carried out, which then will result in a practical
exploitation (Massof, 2009).
The present software has been created to enable teachers who work in integration classes including
persons with vision problems, process web information or the one from a text processor (e.g. word) and quickly
convert them safely to Braille writing. This offers users an opportunity to translate texts in polytonic form and
then read them in Braille writing, including even texts in ancient Greek language. It should be also mentioned
that this is a software which could be used in Special Education.
The ultimate goals of such an effort are the improvement of the effectiveness of the education systems,
within the context of a learning society strategy. In general, translations can be multi-purposed, since a
translation can be the core of teaching method or can be the field for drill & practice activities. In the end, it
greatly favors those who teach children with visualimpairment, it helps Primary and Secondary Education
teachers (in order to obtain a certificate of sufficient in Braille knowledge), can be used in Special Schools (Roe,
2014) where integration classes with vision-disabled kids are running and finally, can be used in Schools for
Blinds or Diagnostic, Support & Differentiation Centers. In the last ones, trainers can quickly translate the texts
and give them to trainees for practice because of the second part of the text translation exams etc. It should be
also emphasized that the “Greek/English writing to Braille” translation software is a specialized one, and aims to
a limited audience, i.e. to a small group of people. However, there are software with similar capabilities, with
each one of them introducing its own differences.
Because Braille writing is toneless, the software offers users the ability to translate texts from both the
Greek and English polytonic writing into Braille writing. The translation software can be very powerful training
tool, as the translation is completed automatically, eliminating the risk of errors, which exists even for an
experienced Braille user.
By constructing the translation software, teachers can help people with impaired vision, read in a simple
and easy manner. Teachers can learn and process Greek or English Braille writing environmental information,
print them and give them to vision-impaired people to read them. This software offers the ability to translate
every text received by those who see, either it belongs to the web or a Microsoft word-like document and paste it
into the software‟s textboxes, using just a button. Then, it can be converted to Braille writing dots within a short
period of time.

2. Difficulties during the software‟s implementation
The software though, cannot be immediately used by vision-impaired students. It is only addressed
those trainees who see and can be used in case the texts are printed by a specialized Braille printer who prints the
appropriate embossed dots on a paper surface. A problem emerged with diphthongs, where there is no total
correspondence with letters in every character‟s pressed on the keyboard. Thus, two Greek characters are typed
and the corresponding Unicode is taken for the translation which corresponds to a character, while the font will
take into account the unique character from Unicode, and not the character from the Greek writing. Thus, the
Greek Braille writing is presented distinctive to the diphthongs as well as the special symbols.

3. Designing, development, methodology and emerging problems during the software construction
Software‟s creation criteriaare different in any case/country and there is not a commonly accepted set
for all educational software programs, leaving them on each case and creators‟ choices. The contemporary
international research of educational software is either qualitative or quantitative, empirical or even interpretive,
stated or latent, totally or partially, dealing with the below three main areas (Καςάιεο&Θενδψξνπ, 2002):
1.
2.

Production process
Phenomenology of the product, namely its content and structure
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3.

Its influence to the students

Evaluation objectives of the educational software, as a whole, are interpreting the necessity of the
evaluation itself and define the methodology, the axes as well as the criteria on which it will be based.

4. Software‟s functionality
The software is a powerful tool. Proof to this is the fact that a two-year pilot study/pre-study was carried
out, which launched the software‟s structure and was accompanied by a printed instruction manual. Concerning
the Greek writing, the software does not only translate the toneless text, but can also do this to the monotonic or
ancient, thus giving a wide range of potentials to the teachers who will use it in the future. The software‟s text
translation process is completed automatically in a short period of time, eliminating the error risk. Figure 1.,
below, shows an example in VBA language, in Access 2013 environment.

Figure 1.VBA language, in Access 2013 environment.
i. Translation software makes it possible to copy texts from any site in the web or from every word document,
and paste it into the software‟s textboxes. Using the Convert button, the whole text contained in the first
text box is automatically translated.
ii. Inside the second form which contains the Braille language, it is possible to write a text in Greek language
or paste it, while simultaneously displays the Braille match of each character.
iii. Inside a third form, it is possible to write or paste the text, while displays to the user a message about the
characters that are not translated.
iv. In the two previous forms, the text is normally translated, passing any character that are not recognizable by
the software or even small icons that do not correspond to Braille writing and are not contained in the
Greek Braille font.
Because there are no polytonic characters in the Greek Braille font, the translation result takes place
after all of the characters are accompanied by tones, tilts, decimal points, etc., which correspond to the toneless
character. Each one of them has its own unique Unicode, namely, a number. In fact, the conversion/translation is
based on numbers and thus, the desired result was obtained. The font used for compilation is the BRLTTF.ttf
(Braille form) and the software contains:
-

Form with the creator‟s Curriculum Vitae
Examinations document finder and documents for translation practice
A timer for the translation time counting
Calendar for reminders, receiving and sending emails (Gmail, Hotmail) through the software
Digital clock
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- Word and letter counter
Inside the two Text Boxes there is a Resize capability, (size change) which can be used by everyone to
reform the text and make it easier to be read. Finally, the code used is the VBA (Visual Basic for Applications)
as well as the Braille one.

4.1. Practical exploration of the software‟s functionality
Software was given to Creative Employment Center “Education” which teaches students that will take
the exams in Braille writing and knowledge certification. The software was distributed to 12 teachers to use it at
their homes, as a Braille self-teaching tool. In this center, training, preparation and examinations take place using
the manual typewriters, as the examinations at the Educational Center for Blinds Rehabilitation.
The center‟s management, after using the software stated that is very pleased of the capabilities it
offers, thanks to the significant help in text translation speed or the quantity of them that can handle in a short
period of time. Trainees could now practice in translation and learning of the Braille writing at their homes, just
using a PC. They also showed a significant improvement in both knowledge and reading, succeeding in many
exams, compared to another group who did not share the two software and thus, did not achieve the same results.

5. Software for learning Greek and English writing to Braille writing
The second software offers the capability of learning Greek and English writing to Braille writing,
using a PC and no the manual typewriter, as it happens till now. The user simply selects on the software‟s form,
on which text box wants to practice Greek and English scripts, by typing in the first Textbox 1, Braille
combinationsand then, the software displays the text in Braille writing. In the second Textbox 2, the software
offers the ability to type Braille combinations and the software displays Greek (Figure 2).

Figure 2. The two software‟s Textboxes
The keyboard has been disabled, except of the keys needed for the Braille writing combinations. More
specifically, F, D, S, J, K and L are functional as well as the space bar, the backspace, Enter and the Escape key.
In case of an incorrect typing,besides the activated keys, the software alerts with a “beep” sound. In case a wrong
combination is typed, which does not exist in a board, the system alerts again with a “beep” sound. In case the
user chooses a key combination that they cannot be followed by another character (i.e. fjk), then it is
automatically translated.
The software additionally contains tables, where every Braille combination is placed, while possible
error combinations were created concerning the corresponding translation in the table. It could also be created
with code however, the creators chose the possible error combinations which are based on factoring, where each
combination corresponds to others, depending on the letters (i.e. for Y, 5 keys are required to be used in a series
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and the wrong combinations will be 120). In this way, the fastest typing of a combination is achieved so, an
illusion of the simultaneous key typing combination, is created. In essence, however, the possible error
combinations are typed.
Because Access has not the same and flexible interface in a Textbox, in contrast to the Microsoft word
environment, it has limitations. Text10 contained in the learning form, displays combinations either typed in
Textbox1 or Textbox2, though inside both of them a simultaneous typing of the combinations can be typed.

6. Techniques and program code - Problems encountered during the software‟s designing
The VBA code used timers, in order to keep the character in memory for 2 seconds, and after that the
next character can be typed. Th Form Timer Interval indicates how fast the code is running under the Timer. The
Timer - VALUE-TIMER >, is the time it takes to run “if” in Timer. This allows the time setting, that has to be
spend for the next key to be typed, and which can be changed in the future. In case the Timer Interval =1000 is
inserted, and the action > 0, this means that always the action will be > 0. It was practically not in plans for the
“if”to be canceled, though this will check the Timer every second. Problems encountered during software‟s
creation, were in the first Textbox2, in the combinations‟ typing as well as the appearance in Greek. By typing in
Textbox1, there are no problems with the code displaying, whereas in the Greek typing program there are
exceptions concerning a few symbols that have the same conversion.
The software is a personal/individual effort about the thinking and learning philosophy of the able-tosee writing, while it is a new way of self-teaching. In the form where 2 Textboxes are used, named Textbox1 and
Textbox2, the first (Textbox1) can contain writing with 64 Braille combinations and displays in Braille writing,
while in the second (Textbox2) Braille combinations are written and Greek is displayed.
The problem was in the Textbox2, because the Braille system contains just one Greek sigma letter. The
blinds do not recognize the two sigma (final sigma «ο» and inda-word sigma «ζ») of the Greek alphabet. The
philosophy behind the innovation at this point, is that Braille-trained scholars write Greek with Braille
combinations and the software displays the «ζ» at the word endings, thus automatically corrects it to «ο».
Another problem encountered was the case in which writing in combinations in Textbox2, every letter
is displayed in Greek non-capital letters, while the first one of every new sentence should be converted to capital,
instead of lowercase. In addition, after every dot, the first letter should be performed as capital. All these
problems solved with the use of code. There is also a problem that may be solved in a latter update. Specifically,
in a text which contains i.e. the word “etc.”, the software converts it to “e.T.C.” There may certainly be a few
minor issues that have not yet be perceived however, it is possible to develop and upgrade the software by
inserting audio, so that it can be useful to the vision impaired as well. Concerning the letters‟ appearance or the
special symbols, there are also a few exceptions like the below:







Symbols «*» and «x»are displayed in Greek 1,6 the same with diphthong(απ).
Symbol“= 1,3,4,6”is the same with (μ).
Smallerthan“< 2,4,6”is the same with diphthong(πη).
Largerthan“> 1,3,5”is the same with (ν).
Symbolopening “{1,2,3,4,6”is the same with (ς).
Symbolclosing“} 1,3,4,5,6”is the same with (π).

So, writing Braille combinations in order to display Greek, there is the problem that the above ae
excluded, because the system cannot recognize the correct choice. Indicatively, there are some elementary
techniques mentioned:

Α) Memorization techniques
Numbers and letters of the English alphabet should be observed, from a to j, as well as the 4-6-8-0
numbers andthe δ-θ-ρ-σ Greek letters, memorizing the corners. The numbers are the same as in English writing,
the punctuation marks appear on the bottom of the hexastigm. A motive is devised, with which the hexastigm
dots decoding is able, either as an image or a number. Every person finds a way by himself, doing homework
and practice, and at the seminars these techniques also can be achieved. Simple memorization techniques and
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playful activities or approaches have been designed, which develop the trainee‟s Braille-specific matching skills,
using symbols used by normal vision people.
Β) Outcomes
This software can directly help viewers, as a new self-learning method of translating Greek or English
writing to Braille writing. It goes without saying that indirectly, it can help those who cannot see.

7. In conclusion
The software presented in this paper, is addressed to those without vision impairment, and considered
being a tool for learning and self-teaching of the Braille writing. They can also help those with vision problems,
supported by the normal vision ones. Their use outcomes in teaching efficiency is great, proving a satisfying
degree of responsiveness, considered also as suitable and quite usable software. A more general estimation is
that the use of a quality educational software can help teacher‟s work and fill the gaps in a specialized-printed
Braille book functionality. The teacher, using the software helps imagination, while the educational software and
teaching courses can complement and mobilize senses.
Greek and English writing in Braille is also the core of teaching or can be the field for drill and practice.
It should be therefore mentioned that it is a software that can be used in Special Education. On the other hand,
teacher who is called upon to implement an ICT-based teaching, faces unsurpassed obstacles, such as laboratory
availability, lack of technological infrastructure in the classroom, outdated equipment, stifling scheduling of the
school lessons and often, the lack of technical support.
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ABSTRACT
Balanced Scorecard is a very important ttool for management and evaluation of the long-term
organization strategy, which simultaneously observes the improvements at the efficient function, exploiting the
most of the organization‟s potentials and diffusing the progress to all the employees.
The implementation of Balanced Scorecard took place at the 5thLaboratoryCentre(LC) of East Attica
during the school year 2016-17, after the goals had been set and the measurement indicators had been defined by
the school‟s administration stuff (School Head, Deputy School Head, Teachers responsible for LC Sectors,
Teachers responsible for Direction Laboratories, Teachers Board). The results indicated that the vision, the
objectives and the overall strategy of the organization had been clarified and communicated to all customers. The
administrative control of the progress of the procedures was more effective and the daily actions were connected
with the objectives of the organization. Also it is important that all employees aligned with the organization's
long-term strategy, and, furthermore, redesigning the model was possible. In the long term the appropriate
background for the ongoing development of the organization and its effectiveness improvement in a constantly
changing environment was created.

Keywords: Human Resource Management, Change Management, Balanced Scorecard (BSC), Laboratory
Centre, Vocational Education.
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INTRODUCTION

The purpose of this study is to present the strategic plan which was drawn at a vocational school and
whose main objective was to increase the efficiency and effectiveness of the organization through improvement
of existing and future functions and to provide a framework for the management of the future vision.

The chosen method to be applied to the case study of the school is the Balanced ScoreCard (BSC),
which is considered to be the most integrated method of strategic management based on the references and its
application worldwide. The BSC is a management tool that can be applied to organizations and enterprises so as
to implement the strategy adopted by the transformation of tangible and measurable objectives. It introduces a
new culture, philosophy and approach, using the energy, skills and expertise of staff to accomplish long-term
strategic objectives. It communicates the strategy to the organization‟s personnel, facilitates the alignment of the
organization's policies and connects its vision with the individual functional procedures (Niven 2005;Gordon
2006).

At the same time, BSC maintains financial metrics as financial performance measures of the past, but
italsocomplements them with measurements from three additional perspectives – customers, internal processes,
learning and growth – which are proposed as guidelines for the creation of future performance measures
(Kaplan, 2010). Each perspective is developed on objectives derived from the analysis of the content of
operational units. Additionally it defines the actions, which are the initiatives and the measures to be taken in the
direction of the strategy towards the vision. These four perspectives provide the context for the BSC (Kaplan
&Norton, 1996a).

The BSC was originally developed as a performance measurement system of enterprises in the private
sector, but soon began to apply to non-profit organizations and public sector in other countries (Kaplan &Norton,
2001). Innovative companies use the ScoreCard as a strategic management system in order to conduct their longterm strategy and to carry out critical administrative procedures (Nilson & Olve, 2001; Warren, 2002; Simons,
1995; Porter, 1996) such as:
 Clarification and translationof vision and strategy.
 Communication and connection between strategic goals and measures.
 Programming, objectives‟ group and alignment of strategic initiatives.
 Upgrade of feedback and learning strategy (Kaplan & Norton, 1996a).

As stated by Kaplan & Norton (1996b), this trend is favored by the so-called"new public management",
whose main components are the obligation of increased accountability to all stakeholders, the requirement for
effective operation, which should be demonstrated from economic efficiency (valueformoney) of the used
resources and the measurement of organizational performance, too.

CASE STUDY: The 5th East Attica Laboratory Centre

The 5th Laboratory Centre (LC) of EastAttica was founded by Law1756/20-9-1999 and is located in the
municipality of Acharnes. As all school units of the Ministry of Education, Research and Religious Affairs, it
has independent administrative structure as far as its operation is concerned (Law 1318/1-7-2015).It is in
cooperation with three VocationalUpper Secondary Schools (VUSS) of the area (1st, 3rd and 2nd Evening
VUSS of Acharnes) and provides its services to 980 students. There are 52 teachers at the school, of which only
14 work exclusively for the LC.

The administrative stuff of the LC is the School Head, Deputy School Head, Teachers responsible for
LC Sectors and Teachers responsible for Direction Laboratories. There is also the Teachers Board, involving all
the teachers who teach laboratory courses. The LC's premises cover a total area of 3000 m², while structured area
covers 1350m². It has three fully equipped Computer Labs and two Economic and ManagementLabsequipped
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with obsolete Computers. Nursing Labs, Nursery/Childcare Lab, Medical-Biology Lab, as well as Cosmetology,
Hairdressing, Fashion Design and Production, Food Technology and Agricultural Labs are fully equipped, but
they face serious problems in the maintenance of their equipment. The school also has two greenhouses of 170
m² and 50 m², courtyard with greenery and an underground parking area of 1072 m². Additionally, the school has
a Teachers‟ room and a Projection roomin orderto carry out cultural activities and meet the educational needs of
the organization.
TheDirectionLaboratoriesofthe 5thLC, as well as the Sectors in which they are included are:
Sector of Health - Welfare - Well-being:
 Nursing Labs 1, 2
 Nursery/Childcare Lab
 Medical-Biology Lab
 Hairdressing Lab
 Cosmetology Lab
Sector of Applied Arts:
 Fashion Design and Production Lab

Sectorof Agriculture, Food and Environment:
 Environmental Management Lab
 BasicAgricultural Techniques Lab
 Food and Drink Technology Lab
Sector of ICT:
 Computer Labs 1, 2, 3
Sectorof Economics and Management:
 Economics and ManagementLabs 1& 2

METHODOLOGY
A working group of the school‟sadministrative stuff (School Head, Deputy School Head, Teachers
responsible for LC Sectors, Teachers responsible for Direction Laboratories, Teachers Board)was formed,based
on the identification of the objectives of education as defined in the applicable legislation (Law1566/1985). This
groupdefined the vision of the organization, as"the creation of an open and dynamic school, which will
contribute to optimal professional and social development of students, meeting the needs of all involved".
Within this framework, the administration of the school aims to create a vibrant cultural educational organization
that encourages creative exploration, thought independence and desire for exceeding established limits.
Subsequentlythe goals for the school year 2016-2017 were raised as follows:
 Development of collaborationculture.
 Upgrade of the educational process.
 Improvement of building infrastructure and working climate.
 Enhancement of the extroversion of the unit.

The most powerful evolution of the BSC wasits conversion from a measurement system in a
communication tool via strategic maps. On these maps the causal pathways that are woven through the four
perspectives and lead the organizationto the implementation of the strategy are defined.At the same time
strategic maps are powerful communication tools that signal to all employees what must be done for the
accomplishment of the organization's mission (Niven, 2006). The strategy map developed at the case study
school is reflected in Figure 1.

Additionally the measurement indicators were set, as they were indicated by bibliography in
conjunction with the legislative framework of the school‟s operation and historical data of the organization. The
BSC was implemented during the school year 2016-17. Data were collected by the school informatics system
(Myschool), and by observations of the school teachers. An indicator was measuredin each perspectiveand it had
been developed with actions during the school year. The programming was done in September 2016 and the
actions were developed as follows: the first one from October 2016until January 2017 and the second one from
February 2017 until May 2017. The monitoring of results and the redesigning, where this was necessary, for the
indicators of the first three perspectives (Learning and Growth, Internal Processes, Customers) were done at the
end of each semester, while for the indicator of Economic perspective it was done at the end of the school year.
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Figure 1. Strategic map of 5 LC of East Attica

Themeasurementindicatorsoftheobjectiveswhichwereused, thegoalsandthe actions performed for the
improvement of the indicator in the BSC perspective which was studied are:


Learning and Growth perspective

Theobjectiveofthisperspectiveisthedevelopmentoftheorganizationalcultureandtheindicatorusedistheperc
entageofemployeeswhowereactivatedanddevelopedpersonalobjectivesandcorrespondingactivities. (Table 1)
Table 1. Objectives – Indicators – Goals – Actions of Learning and Growth Perspective

Learning and Growth
Objective

Indicator

Percentage of
employees
Development
who
of
developed
organizational
personal
climate culture
objectives.



Goal

Action

Development of personal
objectives and
corresponding activities
which align with the
organization‟s objectives
by the employees.

Action

Action

Organization of
Application Encouragement
regular
of motivating of the stuff to
meetings in
stuff
participate in
order to
methods.
training
evaluate the
programs.
progress of the
process.

Internal Processes Perspective

Theobjectiveofthisperspectiveisthe improvement of building infrastructure and working environment.
Theindicatorusedisthepercentageofthe approved corrective proposals that have been implemented (Table2).
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Table 2. Objectives – Indicators – Goals – Actions of Internal Processes Perspective

Objective
Improvement of
building
infrastructure and
working
environment



Indicator
Percentage of
approved
corrective
proposals that
have been
implemented.

Internal Processes
Goal
Action
Improvement
ofthe working
environment.

Action

Painting of the
classrooms.

Action

Replacement
Air conditioning
of curtains
installation in all
and
classrooms.
blackboards.

Customers‟ Perspective

Theobjectiveofthisperspectiveistheethicalandspiritual cultivation of the students
andtheindicatorusedisthe percentage of students who gained communication skills (Table 3).
Table 3. Objectives – Indicators – Goals – Actions of Customers’ Perspective

Customers
Objective

Ethical and
spiritual
cultivation of
the students



Indicator

Percentage of
students who
gained
communication
skills

Goal

Action

Action

Action

Development of
students‟
communicative
skills and social
integration

Students‟ work
on municipal
services in the
context of
laboratory
exercises.

Development of
Health,Cultural
and
Environmental
educational
programs with
experiential
approach.

Educational –
Instructive
visits.

Financial Perspective

Theobjectiveofthisperspectiveisthesustainabilityoftheorganizationandtheindicatorusedisthechangerateoft
heschool‟sstudentspotential (Table 4).
Table 4. Objectives – Indicators – Goals – Actions of Financial Perspective

Objective

Indicator

Sustainabilityof
the
organization

Change rate of the
school‟s students
potential.

Financial Perspective
Goal
Action
Preservation of the
school‟s students
potential.

Cooperation
between
school and
family.

Action
Alternative
teaching
methods.

Action
Students'
involvement in
the activities of
the
organization.

RESULTS
The study of indicators of the BSC tool in the 5th LCof East Attica during the school year 2016-2017,
gave the following results (Table 5).
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Table 5: Results in 5thLC of East Attica

Implementation in 5th LC of East Attica
Measures
Objectives

Indicators

1st Semester
2016- 2017

Change

2ndSemester
2016- 2017

Change
rate

Enhancement
of actions

9%

7%

20%

40%

60%

50%

Development of personal
objectives and
corresponding activities
which align with the
organization‟s objectives
by the employees.
(Learning and Growth)

Percentage of
employees who
developed personal
objectives.

2%

Improvement ofthe
working
environment.(Internal
Processes)

Percentage of
approved corrective
proposals that have
been implemented.

20%

Development of students‟
communicative skills and
social integration
(Customers)

Percentage of
students who gained
communication
skills.

10%

Preservation of the
school‟s students
potential.
(Financial)

Change rate of the
school‟s students
potential.

Enhancement
of actions

2015-2016

2016-2017

-5%

-2%

3%

BasedontheevaluationofBSCstrategy, theresultswhichhadbeenobtainedareasfollows:
 The higher output is observed in Customers‟ perspective where “the development of
students‟communicative skills and their social integration” increased by 50% between the two semesters (by
10% in the 1st semester and by 60% in the 2nd one). This is due to the motivation of teachers to plan with the
students more and more enticing actions,so as to involve a greater number of students in them.
 The next high output is in the Internal Processesperspective where the objective of “improvementof the
working environment” was achieved by 40% (20% in the 1st semester and 20% in the 2nd one). Improving the
building infrastructure and the working climate is an “alternative motive” that will differentiate the work
behavior of teachers (Harmer, 2001).
 Σhe low change rate in the Learning and Growth perspective, where the “development of personal
objectives and corresponding activities which align with the organization‟s objectives by the employees”
changed only by 2% in the 1st semester, created the need forenhancingthe actions in this indicator. Thus,
teachers' training programs were developed during the 2nd semester, which were based on topics suggested by
them and resulted in the increase of their participation and the change of the indicatorat 9% in the 2nd semester.
The small variation of this indicator reinforces the belief that change is a process that takes time to achieve it.
But even this small increase demonstrates the teachers' consensus for the necessary changes that will guide the
organization into a common vision for the future.
 Finally, in the Financialperspective, while in the school year 2015-2016 there was a 5% decrease in the
school‟sstudents potential, the implementation of communication activities within and outside of the school, as
well asthe enhancement of the “communication between school and family”action, resulted in the reduction of
school dropout (2% decrease) during the 2016-2017school year. Consequently, the school‟s students
potentialpercentage increased, although, due to economic and social conditions, a further fall was expected.


201

1st International Congress on Management of Educational Units
December 7-9, 2018, Thessaloniki, Greece

CONCLUSION
Transforming an educational organization into an open and dynamic school is a long-term process that
requires thoroughplanning and the contribution of all stakeholders. The implementation of the BSC model to the
educational organization of the 5th LC of East Attica during the school year 2016 - 2017 provided significant
results for the structure of the objectives and the transmission of the vision of the organization. Using the model
and implementing it to all of its activities, the organization has gained several benefits, the main ones being:
 The organization's vision, objectives and overall strategy have been clarified. This was achieved
through a multi-party process involving teachers and students from the whole organization. The strategy was
communicated to all levels of the organization and developed through everyday actions and activities on a
personal and group level.
 Continuous review of the model and actions in order to identify the points requiring improving
interventions (correction of errors) and the best adjustment of the parameters in the organization‟s function
contributed significantly to the success of the effort. The possibility of feedback and learning enabled the
organization to become more effective.
 Full coordination of the organization's activities was achieved. The long-term and short-term objectives
were connected in a balanced way. The administrative control over the progress of procedures has been
consolidated and became more effective.
 The change made to the organization and the new strategic way of thinking, if kept alive, will in the
long run create the proper background for the ongoing development of the organization and its viability.

SUGGESTIONS

This study could lead to reflection and further exploration of administration and human resources
management issues in education. It would be interesting to complete this research with the implementation of
BSC in a three-year plan with the following objectives:
 Study of a significant number of indicators of the four perspectives, as well as the collection of data and
the extraction of conclusions, using more measuring tools on an expanded scientific basis.
 Conduction of research to meet the expectations of the groups involved (teachers, students, guardians,
employers).


Usethe feedback results on redesigning the BSC.

 Expenditure of resourcesfor the process and the monitoring and exploitation of the required human
resources.
 Applying the model to more VET organizations and creating an information system to perform BSC in
public institutions of learning.
Niven (2008) writes:“Theissuesaremanyandcomplex,buttaken together theymightbecharacterized by two
superordinateand related challenges—sustainability and the ability to adapt to a rapidly changing world.
Organizations must cope with increased competition, more diversity among constituents, higher expectations from the
public, increasingcosts,decliningsupport,rapidlychangingtechnology,andsubstantially different ways of conducting
business. Surviving in such an environment (sustainability)dependsupontheabilitytoadapt.”
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ABSTRACT
The purpose of this study is to investigate the extent to which teachers‟ evaluation, within the framework
of the human resources management in the schools, contributes the most to the improvement of the quality of the
educational work. In order to meet the goal, a review of the Greek and international literature was conducted, on
the way in which evaluation as a process and evaluation systems contribute to the improvement of the education
provided and to the enhancement of the student outcomes. A primary quantitative survey was then carried out
using a structured questionnaire with closed questions in a sample of 115 primary and secondary teachers in
Thessaloniki region in order to explore teachers views and attitudes towards the evaluation process and the
different evaluation systems, as well as the extent to which the educational assessment contributes to improving
the quality of the educational work. The results showed that teachers generally have a positive attitude towards
the evaluation process. Although teachers believe that assessment contributes to their professional development,
they also believe that it contributes to the limitation of pedagogical freedom and their passive compliance. There
was also a significant agreement on views on the contribution of teacher evaluation to the improvement of
education and teaching methods in general.
Research findings are useful for policy-makers to design systems and implement evaluation policies that
will be accepted by Greek teachers and will meet their professional development needs. Only in this way an
educational evaluation system could be established in Greece in the future and really contribute to improving the
quality of the educational work.In the context of developments in recent years, the purpose of this paper is to
explore both theoretical and empirical how the educational assessment contributes to improving the quality of
the provided education, but also to examine the views of Greek primary and secondary education teachers in
relation to the educational process and the different evaluation systems.

Key words: Evaluation, teachers, education, human resources management

METHODOLOGY

The present study contains asecondary research, and the most important points on the evaluation of
teachers and their contribution to the quality of education provided by other researcherswere collectedand
analyzed.The review of Greek and international literature contributed to the analysis of the most important points
of the issue.Secondary research is the necessary basis for conducting primary research, which will take place in a
second phase (Halikias, et al., 2015).Primary research is afirst-time research and its basic process is to collect
data to meet the specific purpose of research.In primary research there are two types of research, both qualitative
and quantitative.Quantitative research is based on quantitative measurements of some characteristics and applies
to phenomena that can be expressed in terms of quantities while quality research deals with a qualitative
phenomenon.Quantitative research is a formal, objective, and systematic process in which figures are collected
that can be used to obtain information about the world.It is used to describe the variables, to examine possible
relationships between the variables and to determine the cause-effect interactions between the variables
(Halikias, et al., 2015).In the present study, quantitative research was used to collect data.Among the various
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tools used to collect data in quantitative research (observation, questionnaires, physiological measurements, etc.)
(Halikias, et al., 2015), was selected the questionnaire.
Population - Sample
The population of research is the teachers, directors and deputy directors of primary and secondary
education.However, because a study of the entire population is unfeasible, a representative sample was
chosen.Specifically, the sample of the survey consists of 115 teachers, directors and deputy directors of primary
and secondary school schools in Western Thessaloniki.Specifically, data from two elementary schools, two high
schools and one general high school in western Thessaloniki were collected.In addition, a few questionnaires
were also collected from teachers serving schools in the wider region of Thessaloniki and northern Greece (sent
by e-mail).

Data Collection Tool
In order to collect the data, was designed a properly specificallystructured questionnaire. The
questionnaire was constructed after studying the relevant literature. The questionnaire has 34 closed-ended
questions.The questionnaire consists of two main parts: the first part, consisting of 7 questions and the purpose
of which is to collect the demographic data of the sample.The second part consists of 17 questions in total, the
purpose of which is to collect data on the views of teachers and to answer the research questions asked.For the
second part questions, theLikert scale(from 1 to 4, or from 1 to 5, depending on the question) was used, which is
a reliable scale used to represent the attitude of people on a subject, in different grades (I Totally Agree up to
Totally Disagree).The questionnaire is anonymous.
Research Procedures
The questionnaire was hand-delivered by the researcher herself to teachers in the educational units of
Western Thessaloniki.Some questionnaires were also sent electronically viaemailto teachers in the wider area of
Thessaloniki and Northern Greece.All participants knew the purpose of the survey and also knew that
participation in it was voluntary.Participants were also assured that they will be anonymous, and at no point in
the questionnaire respondents were asked to fill in their personal details.All teachers were given sufficient time
to complete them and after a few days the questionnaires were collected again by the researcher.All participants
were encouraged to express their questions to the researcher, whether they were by telephone, e-mail, or by
distributing and collecting the questionnaires.
Statistical Analysis of Results
All the questionnaires gathered were sufficiently completedand there were no missing answers.The
methodology used to respond to the research questions was carried out using purely qualitative descriptive
statistical methods (frequency tables andbar graphs) forthe numerical description of the sample and nonparametric procedures.These methods were applied to the variables (questions) examined and their results are
presented in the continuation of the work while the conclusions of these results in the latter part of the thesis.The
analysis procedures in each case were performed with the help ofSPSSV23 andExcel2016, in specific
cases.These analyzes were made in accordance withField(2016) andQuirk(2015).

Description of variables
The total of the variables examined is 46, including demographic variables.The sum of the original
demographic characteristics is described by 7 variables and the questions that answer the research questions are
39.

Reliability
In a reliable questionnaire, responses were given by a personlead us to a result should be similar if the
person is questioned on the same questionnaire after a short period of time.Performing the reliability test ensures
both the reliability of the data and the reliability of the measurements.The control was done throughCronbach's
"factor a"that measures the internal stability of a tool.Its values range from 0 to 1, and if the minimum coefficient
value for sufficient coherence is also dependent on the whole sample, in this case adequate affinity is ensured for
values above 0.7.This limit depends on the correlation between the variables, the sample size, the number of
variables involved in the calculation of the coefficient, and the number of possible answers to each
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question.Examination of the credibility of this tool showed that α = 0.918 for the overall questionnaire.This very
high value of the trust index makes the questionnaire highly reliable and allows safe use for future surveys.

RESULTS

Sample Demographics
The description of the sample demographics starts with the gender description and showed that the
sample includes more women (N = 65, N% = 56.50%) than men (N = 50, N% = 43.50%).The description of the
age categories of the sample showed that most of the sample was described by age group 45-54 (N = 75, N% =
65.20%), while there were only two people in age group 25-34 (N% 1.70%).In a similar rate to the previous
question is also the working position of the major part of the sample and for the category of Teachers B
/SecondaryEducation (N = 72, N% = 62.60%) and together with teachers of the A /Secondaryrepresent the
91,30% of the sample.The examination of the work experience of the sampleshowedthat the sample had a
significant experience in education with the category of service over 20 years holding 40% of the sample (N =
46), while a simultaneous increase in the frequency and categories of this sample question.The major part of
thesamplehas university degree (N = 90, N% = 78.30%) and there is also a large number of graduate degree
holders (N = 44, N% = 38.60%) and a minimum number of doctoral students (N = 2, N% = 1.90%).The
examination of the demographic data of the sample showed a non-homogeneous sample for most of its
categories.In this sample categories that have the highest frequencynshowedthat the sample described mainly
women, aged 45-54 years, working as secondary school teachers with significant working experience, at least 10
years.Finally, the educational level of the sample is described mainly by university graduates, while there were
many cases that also made postgraduate studies.

Questions of research interest
The first question in the questionnaire examines the agreement or not of the sample in relation to
specific types of assessment.The results showed strong agreements in the 4sub-questions ofthis question.More
specifically, the sample showed little controversy in the questions about the evaluationof the education system
and the 2: 1 training staff, while there were more cases of disagreement in the school and teacher evaluation
questions.
Table 1
To what extent do you think the following should be assessed:
Ms.dome

A little bit

Enough

Very

8.1 Evaluation of the education system

4

7

28

76

8.2 Evaluation of school stuff

5

5

37

68

8.3 The evaluation of the school unit

11

11

56

36

8.4Evaluation of the educators

15

14

50

35

According to the results of Table 2, 65.20% of the sample replied that it fully agrees or agrees with
teacher evaluation, while 19.2% responded instead.
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Table 2
To what extent do you agree with the view that teachers should be evaluated?
Frequency

Rate

I absolutely disagree

10

8.7

Disagree

12

10.4

Neither agree nor disagree

18

15.7

Agree

39

33.9

I totally agree

36

31.3

Total

115

100.0

Table 3
To what extent do you consider the following forms of assessment of the educational project to be
necessary:
Ms.dome

A little bit

Enough

Very

10.1Externalevaluation

30

35

24

17

10.2Internalevaluation

13

18

49

28

10.3Selfevaluation

9

9

40

50

10.4Mixed use of the previous forms

22

15

39

36

Question 10 contains 4sub-questionsand shows the views of the sample on the need to evaluate specific
forms of the educational project.The results showed strong agreements and disagreements with the greatest
agreement being presented to the question on the forms ofself-assessment(in a ratio of 5: 1 in favor of the
consensual) and the greatest disagreement on the forms of external evaluation (in ratio of 1.8: 1 to dissidents).
The question about the forms of internal evaluation prevailed in the category "Enough" while in the
extreme options "None" and "Very" there were more choices of the category "Very" but the ratio was maintained
at 2.1: 1.In question 10.4 concerning the necessity of evaluating all questions 10.1 to 10.3, the views of
agreement on the need for evaluation were more than the opposite, but to a small extent, about 1.5: 1.
Questions 11 through 33 deal with the views of the sample on the contribution of teacher evaluation to
the quality of their work and their professional development.The results of the sample responses are presented in
Table4and showed that:
 The average value of the scores in the sample answers ranges from 2.37 to 3.95, but they do not show
the real views of the respondents, since there were several cases where the frequency of absolute
agreements or disagreements pushed the average value to 3 or else neutral point of view.
 In the same conclusion, we also conclude by examining the values of the standard deviations of the
scores and showing at least one deviation to the right and left of the mean, since in all the questions there
is a value greater than one.
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 The questions with the highest average (greater agreement) are 31,12,11,13,17,21 and 16 and show
significant agreement of the sample that teacher evaluation contributes to the quality of the education
provided (questions 11,12,13 ) in their professional development (16,17,21) while the question with the
highest average value indicates that teachers should be involved in their evaluation process. It was also
found that the question with the highest absolute agreement was 11 and showed that in a ratio of 3: 1 the
teachers agree that the evaluation contributes to the improvement of the quality of the education provided.
 The questions with the lowest average (greater dissent) were 26, 23, 19, 18 and 25. Apart from question
3, all other questions refer to teachers' view of the contribution of the assessment to their professional
development, while questions 25 and 26 who showed high prices of disagreement showed strong
opposition to the view that evaluation contributes to improving the quality of their lives or to fostering
teacher accountability and cooperation.
Table 4
Average value and standard deviation of question marks 11-33.

11. Teacher assessment contributes to improving the quality of the education provided
12. Improving the quality of the educational project
13. Improving teaching methods and teaching in general
14. Improving student achievements
15. Improving the education system
16. To highlight teachers' good practices
17.To improve educators‟ knowledge
18. The professional development of teachers
19. The wage development of teachers
20. Improving the effectiveness of teachers
21. Teacher assessment helps identify weaknesses in the skills and competencies of the
teaching staff
22. Teacher assessment helps to improve teachers' skills and competences
23. Teacher assessment is useful in informing parents about the quality of the education
provided
24. It is useful in developing an individual and collective sense of responsibility for the
quality of the learning process
25. Teacher assessment contributes to the cultivation of teachers' responsibility and co operation
26. Teacher assessment contributes to improving their quality of life
27. The absence of an educational evaluation in the past has inhibited the improvement of the
quality of the educational project
28. The evaluation of teachers contributes to the achievement of the missions of the
educational institutions
29. Teacher assessment contributes to the achievement of the strategic objectives of
educational institutions
30. Teacher assessment reinforces accountability in the education system
31. Teachers should be involved in the process of planning their assessment
32. Teacher assessment reduces teachers' autonomy and contributes to the limitation of
pedagogical freedom
33. Teacher assessment leads to passive compliance by teachers

M.T.
3.60
3.66
3.51
3.12
3.27
3.45
3.50
2.95
2.66
3.32
3.48

T.A.
1,302
1,225
1,218
1,321
1,308
1,263
1,204
1,254
1,225
1,271
1,298

3.25
2.61

1,327
1,259

3.11

1,366

2.95

1,309

2.37
3.13

1,271
1,373

3.10

1,234

3.12

1,235

3.29
3.95
3.06

1,139
1,063
1,320

3.01

1,405

Table 5
To what extent do you consider that the following criteria should be taken into account when evaluating
the teacher and his / her work?

Ms. dome

A little
bit

Enough

Very

9

9

45

50

Not at all Slightly enough
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34.1 Scientific training
5

4

20

83

5

6

22

79

5

12

49

47

6

14

52

39

8

17

46

42

4

6

25

78

34.2 Teaching ability
34.3 Pedagogical skills
34.4 Cooperation with colleagues
34.5 Cooperation with the school head
34.6 Cooperation with pupils' parents

The last category of questions in the questionnaire deals with the degree of acceptance of the evaluation
by teachers and which specifically addresses the acceptance or not of specific criteria for their evaluation. The
results of Table 5 showed a strong agreement on all the criteria mentioned in question 34. The greatest absolute
disagreements were observed in questions 34.1, 34.4, 34.5 and 34.6 showing skepticism about scientific training,
co-operation with colleagues, the Director of the school and pupils' parents as criteria to be taken into account for
the assessment of their educational work. The final part of the analysis of the results examined the relationship
between respondents' answers and demographic characteristics. The results of Table 6 showed similar qualitative
results as the instruments in the previous paragraph. The statistically significant correlations are described by
weak positive or negative relationships (0.186 <| ξ | <0.261) with the variable describing the postgraduate
students having most cases of statistically significant correlations.

Table 6
Numerical results and significance of Spearman's correlation coefficient between questionnaire questions
and demographic variables

Gender

10.4

Position

Basic
studies

Years ofservice

Postgraduate
studies in
education

,282*

15
19
20
21
22

-,213*
-,187*
-,186*
,261*
,204*

-,209*

23

-,188*

24

-,201*

25

-,272*

26

Doctorate in
Education

-,225*

27
28
-,230*
29
31
* p-value< 0.05 **p-value<0.01 ***p-value<0.001

,211*
,192*

209

-,238*
-,253*
-,222*
-,231*

,199*
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DISCUSSION-CONCLUSIONS
The findings of our research suggest that teachers generally have a positive attitude to evaluation and
agree compared to previous researches, such as Anastasios (2014) and Matsopoulos et al (2018), who found that
teachers generally have a positive attitude towards evaluation.
In our own research, teachers were positive about their assessment and assessment of the training unit,
and most of them were more in agreement with the assessment of the education system and of the education
staff, which is in line with the results of Anastasios (2014) and Matsopoulos et al (2018). Also the results of our
research showed that the sample showed skepticism with the forms of internal evaluation, agrees with the forms
of self-evaluation , disagrees with the forms of external evaluation and agrees, but not to a large extent, by
combining all these forms of assessment as necessary for the evaluation of its educational project, attitudes that
were also shown in the Anastasios survey (2014) teachers have stated that they agree with the self-assessment
process because it is an evaluation system that promotes their flexibility. Also, Matsopoulos et al (2018) had
found that teachers disagree with the forms of external evaluation, which was also found in our research.
Regarding the correlation of teachers' views with regard to their evaluation and demographic
characteristics, the views of teachers in our research are poorly influenced by the demographic characteristics of
the sample and even in the case of such influences; the degree of correlation was minimal.
With regard to investigating teachers' views on the extent to which educational assessment contributes
to improving the quality of education provided, there were strong contradictions in the views of the sample on
several occasions. In particular, a significant understanding of the views on the contribution of teacher evaluation
to the improvement of the education provided, the educational work and the teaching methods and the teaching
in general was presented.Agreement was reached on the contribution of the assessment to the development of the
individual and collective sense of responsibility of teachers for the quality of the learning process as well as
contributing to the enhancement of accountability in the education system and disagreement on the usefulness of
evaluation in informing parents about quality of the education provided. Finally, there were neutral views on the
contribution of the evaluation to the achievement of the mission and the strategic objectives of the educational
institutions as well as on the fact that the lack of evaluation in the past has inhibited the improvement of the
quality of the educational project.For these three previous questions that presented neutral views or summation
of the extreme categories, there was a tendency towards agreement, although the prevailing choice was neutral.
For the same questions, there was also a difference of opinion with holders of postgraduate qualifications to have
a more consistent view.With regard to investigating the views of teachers on the extent to which the educational
assessment contributes to their professional development, the sample showed that it agrees on the contribution of
their assessment to the emergence of good practices, their training, their efficiency, the cultivation accountability
and co-operation, identifying the weaknessesand skills of teachers as well as improving them. Disagreement was
observed on the contribution of evaluation to the quality of life as well as to the wage development of teachers.
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SUMMARY
The attendance of refugee students in schools on Lesvos has negative implications on school everyday life
and on the perception which people, directly or indirectly involved, have on the refugee crisis issue.
School headmasters and teachers face many problems in communicating
with them, as intercultural mediators are not enough. Additional problems are the management of the
reactions on behalf of the Greek parents , as well as the delays in the recruitment of DYEP (i.e.
Reception/Preparatory Classes for the Education of Refugees) personel. A more focused refugee crisis
management by the state with timely recruitments of expert staff, training of teachers and public awareness
about the benefits of intercultural Education, would be positive. An analysis on the way people experience
the refugee crisis on Lesvos island, referring to migration management on a local
level, ie the municipalities and the principles governing the education of refugees in accordance with
international conventions of human rights. In the corresponding case of Italy , special educational programs are
being implemented . The matters of the integration of refugee-pupils in the state schools, the way in which
special educational programs are being realized , and the everyday reality in school life, are also
mentioned. The methodology of the survey, the purpose, the research questions, the means of data collection,
the sample and the way it was conducted, followed the rules of a scientific research. The findings are presented
by means of an evaluative and critical appraisal. Finally, proposals for further research are presented as this
issue requires
multidisciplinary and in-depth study and research.
Keywords: Migrant, Primary Education, Lesbos, NGO

PREFACE
Since 2015, Europe has suffered migratory flows due to a refugee crisis in countries of the Middle East and
North Africa, such
as Syria, Afghanistan, Morocco, etc. In 2015, about 1 million people arrived in Europe because of the refugee
crisis. On the path of this migration exodus to the Member States of the E.U., some European countries
such as Greece and Italy, because of their geographical location, are more accessible via sea and land routes
by the migrants. In 2015 the EU's common policy on crisis management was unsuccessful since there has been
no consensus by all member-states concerning an action plan and financing. The term immigration means that a
person or a
group of people moves temporarily or permanently from one region -separated either by administrative or
political boundaries- to another. So Immigrant: a) is a person in a different State from that where he/she is a
national citizen, b) he/she does not have in the host country legal recognition of his/her rights as a refugee or the
right of naturalization or a similar state, and c) is under no general legal protection concerning his/her
Fundamental Rights or other agreements. Immigration can be divided into 3 types:
1. Forced Migration, where the person is experiencing war, persecution, exploitation, etc. In this case , the host
country considers whether the person has left his/her homeland voluntarily or has been forced to. After that the
host country has to decide whether he/she is a refugee or not.
2. Reluctant Migration, where people are forced to leave their homeland because of unfavorable situations. The
line that separates forced and reluctant migration is extremely thin. Moreover, reluctant migration as a
term is used for political purposes.
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3. In Voluntary Migration the person, on his own volition and initiative, moves to a different location than that
of his/her present residence. The most important motive in this case is a better quality of life, more job
opportunities, search of a more liberalized society, e.t.c.
The concept of refugee , as compared to that of the immigrant , is clearer. He/she is defined as the person who is
forced to
leave his/her homeland because of war and violent conflicts. The refugee may be prosecuted by the country of
origin on account of his/her
race, religion, nationality, political opinion or participation in a social group. Thus, because of the threat and
fear, he/she abandons his/her country and seeks a peaceful country to settle in. Persons seeking asylum in the
host country in order to qualify as refugees and thereby acquire the corresponding rights are defined as asylum
seekers , while
the host country is obliged to follow the rules on the provision of rights, as defined by international
conventions.
Another concept used during the refugee crisis is the integration which is the ultimate goal of governmental
policies, while managing the
issue , in the host country . Integration is the dynamic and interactive coexistence of immigrants and refugees
along with the local population of the country. It is a process that strengthens internal and external social
systems, and facilitates the entry of new actors and groups into the system, and institution. Once integrated,
refugees and immigrants become a new social group in the host country. Σhe concept of integration is not
to be confused with that of assimilation; the two terms are not identical. Assimilation is a one-way process,
which seeks to change the refugees thus creating a unified social group with homogeneous culture and values.
Integration refers to diversity, and bidirectional interaction between groups, whereas assimilation aims to
change the newcomers and then integrate them into a group with the same culture.
Diversity means coexistence of different social, economic, ethnic, cultural groups within a society. Through it,
the dynamics of the groups and their way of life are affected. Through Globalization , urban diversity has
increased as more and more people move freely from one country to another. The positive aspects of diversity
are many, such as the development of innovation , the liveliness in cities, cultural and social prosperity, etc.
However, it has brought about negative aspects, such as inequalities, discrimination, xenophobia, reduction of
social cohesion, etc. . There are some key priorities for achieving integration :
better arrangements for the labor market, access to education and health care, access to social services and
housing, recognition of the immigrants‟ political particularities and last but not least, existence of an
explicit legal framework , regarding their civic engagement in the host country. Policies should be
implemented for the successful integration of the immigrants. These policies concern largely the local
authorities , because , even though they are not greatly responsible, they do play an important role in
shaping integration policy.
Local integration policies are :
• more tools and venues
• strategies that involve partnerships
• “open” processes , governed by democratic rules.
Immigration management on a local level
Local governments play an important role in the integration policies for refugees and immigrants. Cities deal
directly with refugee flows –when the waves arrive- but national governments do not respond that quickly and
promptly. Municipalities , on the other hand, have neither the legitimacy to manage them nor the required
budget .
But local communities can effectively determine the policy of integration and the reasons are :
• The proximity of local rulers (mayors, municipal councilors etc.) with the electors .
• Skills in terms of spatial development strategies .
• Participatory decision-making.
• Direct experience of policy measures and applications .
Municipalities are therefore called upon to manage the migration phenomenon by developing specific programs
and
adopting similar policies. The impeccable cooperation of all the bodies of the Municipality is imperative. Thus,
actors of education, cultural actions, housing, etc. should work in the same direction . A long-term strategy on
behalf of the Municipalities regarding the integration of migrants should include learning opportunities and
intercultural dialogue, cultural program development and a deep –from within- change of cultural
institutions. Finally, it is important to create partnerships between both
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local and national authorities for the development of immigration policies. Moreover, an effective immigration
management, can not be successfully met only by the central State. An intersectoral cooperation is
needed. That is, the government experts, NGOs, private companies and groups of civil society will be able to
develop a program concerning the refugee management. Something similar that has been implemented is the
GAMM program (Global Approach to Migration
and Mobility), which is an international collaboration involving the EU, the partner countries, migrants and
refugees.
The principles of refugee education
Countries receiving or hosting refugees and immigrants should receive international support by all other
States according to the principle of mutual responsibility for the refugees (responsibility – sharing for
refugees), as stated in the Declaration of New York, 2016. They also should provide to refugeesimmigrants equal access to quality secondary and tertiary education with free educational choices and
quality ensuringnon-discriminatory access to education . Part of general education is vocational training. The
State thatprovides such training to refugee populations should take into consideration their specific abilities
and needs, possibly a different learning background, personal preferences for the profession, the labor market
needs and the character of the subjects taught, which should be more practical and less theoretical .
The cases of Italy and Greece
In Italy, the refugee population in 2015 was around 9.5% of the country's total population( 5.5 million people ) .
TheItalian education system , by adopting the inclusion model, tries to integrate all students without exception
into thesame educational system . It is though imperative that the Italian Ministry of Education should be
offered with more funds and “tools” in order to ensure for the refugees-immigrants equal employment
opportunities for the labor market thus helping towards asmooth integration of the refugee populations in the
wider community.
In Greece, the incoming refugee population was heterogeneous, 8,500 of them being children aged 4 to
15years of age. Closing down their borders (the other EU countries) have brought forth changes in the
refugee management tactics in Greece. Thus, for their (the refugees) protection, they were asked to settle in
the Refugee Accomodation Centers (RAC) with the prospect of a more permanent
character. The Greek Ministry of Education has set a plan for the years 2016-2017, to integrate refugee
students aged up to
15 years of age. The main objective of the Ministry of Education is to create and cultivate a positive
atmosphere with theultimate goal of social acceptance and integration into the Greek society. It is a fact that the
positive attitude of the refugee pupilstowards the school depends largely on the operational readiness of the
school system.
Therefore, certain measures should be defined for the readiness of schools such as :
• Development of individualized educational approach according to the needs of each child .
• Flexibility and self-motivation in schools so that they may develop their own strategies , according
to their needs.
• Access and support to organizations that fund training programs .
• Building communication between teachers and parents .
• Information feedback to teachers about the financial programs they can use .
• Information feedback to all School Managers about the functions of the RCER
(Reception/Preparatory Classes for the Education of Refugees).
For the
•
•
•
•

teachers‟ readiness :
Further training on intercultural education .
Systematic preparation for the development of intercultural skills .
Encouragement and interest mobilization .
Development of cooperation networks .

The Council of Europe has initiated a pilot project under the title "European Qualification Passport for
Refugees”(EQPR), 2018-2020, in order to integrate refugees in the host countries . It is a tool that helps to
assess the refugees‟ qualifications inorder to give them equal employment opportunities to join the labor
market.
The education of refugees in Lesvos
There are three accommodation facilities on Lesvos island :
a) the Center of acceptance and identification ,
b) Hospitality center of Lesvos Municipality (Kara Tepe), and
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c) six Alternative Hospitality Structures ( Arsis, Praksis, Metatrasi, Caritas, PIKPA and Iliaktida (i.e. Sunray) ) .
Many unaccompanied juveniles in these structures show a particular interest in language learning and
participation in educational programs and actions.

In Mytilene many NGOs operate parallel to the educational system or even exclusively for the education of
refugeechildren. Non-formal education is provided by the NGOs: BRF, IRC, RSP, SOS Villages, SCI, as well as
The University of the Aegean, The GreekOpen University, IsraAid and Erasmus OLS + programs. The Iliaktida
NGO, operates an "informal" school for childrenin structures , with morning and afternoon classes. The students
are taught English, Greek, Geography, Intercultural
Education, European Literature, History, Science. Creative projects are implemented , as well. The above
mentioned NGO offers kindergarten and primary school creative activities. Moreover , inthe Kara Tepe
structure, educational actions are being implemented by the C.E.R. ( Coordinators for the Refugees‟
Education) in cooperation with NGOs. However, it has beenmanifested by the refugees themselves, their desire
to participate in our educational system. Given this need, the NGO “Save the Children” hasinitiated an
"informal" school for children aged 6- 15 . It is worth noting that in the 15th elementary school of Lesvos attend
classesfour refugee children and their progress is evaluated by teachers as successful. Initially, there were
reactions by parents, but
they were forfeited.

Results
Studying the twoeducational systems , the Greek and the Italian, being the systems of the two neighboring
States that have received the major influx of the refugee waves, one concludes that the two countries
have managed the part of the refugee education in a somehow different way.
In Italy, were created several different language programs consisting of small groups ofrefugee students. These
programs were carried out locally in training centers .On the other hand, inGreece, were created nationwide the
RCER structures (Reception/Preparatory Classes for the Education of Refugees) that operate for special
education purposes and the preparation or the refugees for their integration into the formal education classes. (
Government Gazette 2985). In addition, in Greece operate reception structures for children residing in urban
areas. In Italy it was found that pre-school education shouldbe strengthened, since it is not considered
mandatory. Nevertheless, when refugee-parents apply for their children in order to attend in public
kindergartens in the country, they are rejected due to the criterion of permanent residence. On the contrary, preschool education of
refugees in Greece was designed to be implemented within the reception structures to meet the educational
needs of the children. But due
to lack of appropriate planning , this was not done, or it was done sporadically and only in minimal structures .
Consequently, refugees are
denied access to pre-school education.
A common problem identified in both countries is the lack of teacher training , for teachers dealing with refugee
students. According
to the literature in Italy there is a serious problem in teacher training in teaching Italian as a foreign language.
Thusly a mandatory “National Teacher Training Plan” is in force for the years 2016-2019, where teachers
receive training on intercultural education and teaching the Italian language as foreign or second
language. The problem is not solved yet, but nonetheless, action is being taken in this direction. Accordingly, it
was found that also in Greece, thelack of qualified teaching staff is one of the major problems for the
refugee education.
Unlike Italy, in Greece, since 2016 educative programs organize and coordinate actions between NGOs,
RCER (Reception/Preparatory Classes for the Education of Refugees)and Municipalities . Both countries
follow the rules of the UN Convention on the Rights of the Child and cooperate withinternational bodies, such as
the IOM and Unicef, in order to carry out the management of refugees. However, the need to increase the
number of language and cultural mediators is imperative , since both countries are disadvantaged in that
field. Finally, regarding the comparative results it should be noted that both countries need more actions in order
to solve problems concerningthe education of refugees and immigrants, as they face planning, training and
public awareness problems.
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It was established that one of the major problems in the refugee education is lack of communication with
thestudents resulting in their isolation . It is clear that the lack of interpreters in educational structures makes the
education andsocialization of refugees difficult as neither parents nor students themselves , are able to
contact and/or communicate with the school or feel safe in expressing their views. In order to bring about
social integration for refugees , it is
necessary for them to conquer a level of knowledge in the language of the host country , so that he/she may
communicate with other citizens. Therefore, there is a need to create short-term language learning courses with
specialized teachers.
An important finding is that there are many delays in teaching personnel recruiting for the RCER
(Reception/Preparatory Classes for the Education of Refugees). There is also a lot ofbureaucracy, lack of
facilities and infrastructure. These are the problems that the school managers of the survey-sample, seem to
focus, as they are primarily called upon to manage and deal with them. Moreover, data presented by the
ScientificCommittee for the refugee children, support the same idea. That is, late teacher recruitments a
failure to take initiatives in everyday practical problem-solving due to bureaucracy . Furthermore, one of the
tasks of host countries is toprovide quality education, i.e. appropriate teaching rooms, trained personnel and
special educational and pedagogical teaching material.
It was also found further that the continuous movement of refugee populations creates an additionalproblem in
educational work. Only stability in attendance could bring successful results. This conclusion is in line withthe
findings of the Scientific Committee on Supporting Refugee Children on the Difficulties of Educational Work. It
also agrees
with the statement that refugees having the feeling of temporariness show high rates of school leakage.
Moreover, many refugee
parents do not consider that the training provided is qualitative , so they do not push their children to attend
school. Finally, it hasbeen established that refugees face many barriers to their access to education, such as
xenophobia and intolerance resulting inabandoning education. However, the Convention against Discrimination
in Education requires that host countries should encouragerefugees to participate in education. Furthermore,
according to the Unesco, host countries are committed to providing fair and without discrimination training for
adolescents and young people with access to secondary and higher education as there is a highdropout rate.
School headmasters and teachers are therefore indirectly obliged to create a positive atmosphere within the
school to overcome such difficulties.
The teachers face many difficulties in the classroom. Difficulties concerning the teaching mode, which,
however, with specific
techniques , (i.e. group work, use of pictures ) may be obliterated . A RCER (Reception Classes for the
Education of Refugees) teacher (DYEP are the Greek initials) is required not only to
perform his teaching duties but also offer assistance towards a smooth integration of the refugee pupils and
their interaction with their Greek schoolmates. He/she should also take into account the cultural identity of pupils
and implement educational actions and projects. The above mentioned are in line with the attitude that many
teachers had towards refugee children, by trying to convey to the rest of their classrooms in an exemplary
way - as in projects against racism - the acceptance of diversity. In addition to that, according to the results
of the interviews, the way managers are confronted with difficulties is mainly through discussion with teachers,
pupils' parents and pupils themselves. Most of them address to competent bodies, such as the CERs (ie.
Coordinators for the Education of Refugees) or the Ministry of Education, so that they can deal with the
problems.
A certain degree of xenophobia and negative reactions by the teachers themselves about the different culture of
pupils refugees was also noted. This finding is consistent with the thesis that teachers should also be inspired in
teaching refugees and adopt a more multicultural concept concerning education . Another major problem
emerged with the reactions of Greek parents against the co-attendance of refugee children in the schools with
their children. Indeed, in some cases these reactions were extreme, as in the case of a certain school on the
island of Lesvos, where some parents locked the school gate so that refugee children would not enter.
The research showed that the reactions from the students' parents and the public were mainly based on the
different culture and religion, and because of the fear for the public health. Moreover, it was found that the
local community of the island was originally positive towards the refugee issue, but today it shows a more
negative attitude because of the lack of information on behalf of the government and also the absence of
an effective strategy to solve the problem. These findings are consistent with the ones of the Ombudsman
where it is pointed out that the island's public attitude was at first very positive to refugees, but over time it has
shown signs of exhaustion and negativity. Moreover, it is reported that the main reactions of the inhabitants of
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the island concern the issues of different culture and religion. On the other hand, the findings of the Ombudsman
state that the Mayor of the island and the Social Workers show a positive attitude towards the integration of the
refugees in formal education.
Of interest are the results on whether the education of refugees in the Greek schools will have negative
consequences. According to the statements of the Parents and Guardians Association, refugee students will
degradethe Greek schools eventually . A part of the sample of the local community seems to agree to the
above statement. They indicated that the degradation of the Greek school will occur due to the different
culture and religion. On the other hand, however, part of the local community has stated that therewill be no
negative consequences as refugees interact positively with Greek children.
It is thus clear that the terms of integration ,assimilation and diversity are not identical . Integration is a
bidirectional and dynamic process in which groups and institutions are strengthened in the host country. The
object of the integration is to create a single social group with interactive forces. Assimilation is characterized
as one-way process
where the new comers are invited to adopt the elements of the host country , without offering something of
their own .
On the other hand, diversity is the coexistence of different social, financial, ethnic, or cultural groups within a
society. Social welfare, innovation etc , may flourish through diversity. It also combats xenophobia and
discrimination. According to the above theoretical framework most respondents were talking about
integration and not assimilation of the refugees. The majority of the school headmasters and teachers but also
a part of the local community is of the opinion that attending Greek school is the vehicle for the integration
into Greek society. Let us not forget that according to Di Castro (2012), a key purpose of education is the
integration and inclusion of refugees into the host society. Forthis reason they should be given equal
opportunities and be accepted as equal members . On the other hand, most participants of
the local community said that the integration and inclusion of refugees into the Greek society depends mainly on
the refugees
themselves and not on the host country. This is also consistent with the opinion that the integration of a refugee
depends his/her age, sex, cultural distance between the two countries, level of education etc .
In conclusion, the proposals on the refugee management by the government are mostly strengthening school
structures
with special educational staff and generally with a more comprehensive government planning. In particular,
school headmasters pointed out
that it is necessary to cooperate with experts and the State so that there will be no fragmentation of the refugee
project. Moreover,
according to the literature on a more effective governmental management, partnerships between local and
nationalauthorities on the development of immigration policies should be initiated. For example, experts from
the government, NGOs, private businesses
and other civil society groups will be able to develop a common refugee management program. All municipal
operators, such as civilian bodies in the realm of education , cultural activities, housing etc. have to
cooperate sto in the same direction. After all, the municipalities act decisively in managing the refugee crisis
although they are not the ones to be blamed for it. This is because cities are directly confronted with
refugee flows, and when they arrive, nationalgovernments do not respond quickly and promptly. It is also worth
noting that the school headmasters of the sample have identified as amajor problem the attitude of Greeks
towards the education of refugees, as it is negative and biased. This is in line with thefindings of the survey that
local society wants to set up special schools for refugee attendance and not to be part of general schools.
Noteworthy is the finding that nearly half of Greek children are friendly towards their refugee-classmates and
they try toreach out to them using team games, thus overcoming the language barrier. Of course, according to
teachers' responses, incidents of intimidation
against refugees have also occurred, but not to a large extent. So most students said they were positive or did
not have a problem
attending school with refugees. Also, many children reported a change of opinion and attitude towards refugee
children, as soon as they knew them better and found that they had common interests . Finally, the sample
students reported that they were aware of the reasons why
refugees were forced to emigrate, as most of them said this was due to the war in their homeland .
A proposal for further study would be to conduct research with a larger sample using additionally a quantitative
data analysis on the attitude of participants regarding the education of refugees. Furthermore one could conduct
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a comparative researchwith specialized teachers who have specialized or worked with refugee populations and
with teachers who have not received any training on the subject. The results would indicate if there is a gap
within the views and positions of the
two groups and the importance of intercultural education training. Finally, an analysis, through the eyes of the
researcher, in the real environment of the school, would help to highlight the difficulties that refugees, local
students and teachers are confronted with.
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ABSTRACT
This study aims to explore the principal‟s role in the resolution of conflicts and in the management of
human resources. The basic purpose of this article is to study the issue of conflict in primary schools and the role
of the principal in resolving it. In addition, it aims to clarify the role and the contribution of the principal as a
school leader from the viewpoint of the principals themselves but also from the viewpoint of the teachers. The
analysis was conducted based both on theoretical and empirical approaches. The sample was composed by 160
teachers and 67 principals of primary-school education in the municipality of Thessaloniki who provided their
consent to participate in the proposed research. Two different questionnaires were used as tools for data
collection, one addressed to teachers and the other one to principals. Data were analyzed using the Statistical
Package for Social Sciences (IBM SPSS 20). The basic research questions of this study were: i) the frequency
and the reason for the conflicts, ii) the participants personal opinions about the conflicts and iii) the description
of the main role and the characteristics that an effective school-leader should exhibit. The results revealed that
there are conflicts between principals and teachers to a large extent. As observed, most principals regard the lack
of communication as the main reason for the conflicts among teachers. Moreover, other significant reasons are
teachers‟ absence-replacements, differences in their personal values and beliefs system, refusal of assuming
responsibility, conflicting objectives and the high levels of stress. Finally, according to the analysis of the results
it was ascertained that there are inconsistencies between the views of teachers and principals, in several parts of
the research, and this probably can be attributed to the differences in their roles.

Key words:
Leader, Conflicts, Human Resources Management, School facilities, Primary-school education

INTRODUCTION
There is a great interest in the difference between/in the principal‟s role of the modern times in relation
to the role he had in the past. The modern principal is not only confined to his administrative and service duties
but he has an important and complex role. The person who deals with/ resolving any issue or problem in any
business or organization and therefore every educational organization is the school principal. Consequently,
success depends on that person and on the way power is exercised. However, it cannot be denied that it is the
person who is under pressure from the internal and external processes of the system. Equally important is the
role of teachers and their contribution to educational units. The purpose of this thesis is to investigate the conflict
phenomenon in primary schools for this reason, in addition to the theoretical investigation, quantitative research
was carried out and the questionnaire was used as a research tool. The research was conducted in December
2017 and was addressed to teachers and school principals of Primary Education in the prefecture of Thessaloniki.
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THEORETICAL FRAMEWORK
The concept/meaning of leadership
Most of the time when successes or failures occur in educational units-organizations, they are mainly
attributed to their leadership. More generally, in any social organization, leadership is one of the most important
factors that determine its function and evolution. Leadership could be defined as "the process of influencing the
attitudes and behavior of a small or large, formal or informal group of people by one person and in such a way
that they willingly and with the appropriate cooperation and teamwork try to achieve goals resulting from the
group's mission, with the greatest possible efficiency" (Burandas, 2002).
The role and characteristics of the leader
The hardest and the most complex role within a group is the role of the leader. The traditional
perception of the leader's role concentrates his activities on five functions: planning, organizations, leadership,
control and implementation (Fayol, 1950). The person who primarily influences the team and takes the lead role
is the "leader". It is the most important person of leadership, as it is the people who, through his behaviour,
influences other people, facilitates their progress and follow him willingly and voluntarily (Burandas, 2005: 197198).
According to researchers, the role of the leader can be categorized as follows: The first category
concerns the interpersonal role, according to which the leader interacts with the employees and directs the course
of the organization. The second category concerns the informative role, according to which the leader is related
to the tasks necessary for the acquisition and transmission of information from management to the subordinates
and vice versa. Finally, the third category concerns the role of decision-making and the methods used by the
leader to create the strategy by which it will lead the organization to success (Mintzberg, 1990).
As Olmstead (2000: 227) states, the main processes followed by the effective leader are to create and
maintain a team, to develop its members and to achieve its goals. The leader's role in the group is to push the
team members to work and execute a project in such a way as to make the most of their potential. Another very
important role of the leader is to define the target of the group. In order to achieve this, he should be fully aware
of his object to make it known to the group. Therefore, the goals set by the leader and the team should be
achievable, feasible and have a clear timeframe.
According to Cleveland (1986, in Pashiardis, 2004), in a survey of political and governmental leaders,
he noted the characteristics that the effective leader should have. Although the survey was conducted on political
leaders, the characteristics found fit well with educational leaders. Based on the above research, the effective
leader has: intellectual curiosity, interest in everything that is happening around him, interest in how people think
and he thinks that the dangers exist not to be avoided but to be treated, he believes that it‟s logical that there are
conflicts and that he has a personal responsibility for the results of the school and their consequences for the
wider society.
The leader is the one who expresses himself and inspires people around him to participate (by their
choice) in a vision and a common mission, helps them to excel, while at the same time they consider them
responsible for their work guides by his example and takes the initiative to act as a leader, regardless of his
position (Goleman, 2000). Leadership and leader are not necessarily the same as top management, but they
coexist at each hierarchical level, so leadership is more closely related to initiative and influence power. In the
majority of cases, leaders hold high positions in the administrative hierarchy. This is expected because leadership
is expected to be primarily related to the behaviour of individuals who have a formal power and a similar ability
to influence (Karayiannis, 2014).
According to Covey (2001) the main features of a leader are:
i. Clear knowledge of the work entrusted to him. It is not possible to lead and direct a group to a particular
project if it does not have a very good deal with the team.
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ii. Objectivity. It is necessary for the leader to be able to objectively evaluate the results of the team members.
This means that the leader must be characterized by stability and integrity. He must avoid creating personal
sympathies or dislikes and especially not to manifest them.
iii. Hope and Determination. One of the most important elements a leader must have is persuasion.
Determination is also necessary as he will often have to make a decision in the short term for the good of the
team or will be called upon to help with a difficulty because team members cannot solve it.
iv. Creativity and Novelty. Both of these elements are linked to the implementation of new ideas, always enough
to be able to judge how, when and where the new ideas will be implemented.
v. Inspiration. He should be able to gain the trust of his team members but also to inspire. In this way, he will
manage to direct the group, the behaviour of the members and their way of thinking.
vi. Democracy. All members of the group should be able to express their opinion on any matter that arises and
this opinion will be respected by everyone, whether they agree or disagree.
vii. Decentralization. It should allocate responsibilities to all members of the team.

Leadership and Management in Education
A separate type of leadership is the "educational" leadership that exists in the field of education. It is
believed that the role of administration and leadership is to support and assist the core work of educational units organizations, namely teaching and learning. Although no clear descriptions have been made, this type of
leadership is thought to "focus on teachers' attitudes in engaging in activities that directly affect student
development" (Leithwood & Duke, 1999: 47). According to Katsaros (2008), the administration's definition of
education is as follows: "Administration is the specialized human activity developed within the educational
institutions of all kinds in the educational system as a whole and seeks to achieve, as far as possible, the
objectives of education by making use of available resources - human and material - through functions such as
planning, organization, management, coordination and control. Also, Saiti (2005: 30) defines management in
education as "an action system consisting in the rational use of available resources - human and material - to
achieve the goals pursued by the different types of educational institutions" while Bush 2003) considers the
management of educational organizations to be the "process of coordinating resources (human, material and
technical) to provide education in an effective way".
According to Katsaros (2008), each manager necessarily means that he is also a leader, although in
order to be effective he should be able to exercise leadership. The manager can influence the behaviour of others
because of the official power of his position, but this does not make him a leader, as mentioned earlier,
leadership is related to the ability to influence and is not only determined by the position. A leader can emerge
from the dynamics of a group even if he does not hold official authority.
Human resource Management
According to Jackson and Schuler (2000), human resources are defined as follows: Human resources
are the set of talents and moods to deliver all the people of a business that can help create and complete mission,
vision, strategy, and goals.
Human Resource Management belongs to the Management functions and its importance is presented by
the management definition itself, according to which: "Management is the set of activities aimed at achieving the
goals of an organization through the exploitation of the materials and of human resources'. It therefore appears
from the above that human resources are one of the two factors that play an important role in managing the
results the company is aiming for. Moreover, it is stressed that knowledge and a deeper understanding of the
issues involved in human resources management is a necessity for business executives (Papalexandri &
Bourantas, 2002).
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Human Resources Management Goals
The Human Resource Management sector is considered to be one of the most important sectors in every
business organization, as it is applied to the management of the most basic capital of a business that is human
capital. For this reason, Human Resource Management plays its role by achieving five key objectives:


Optimizing productivity and quality



Increase competitiveness



Observance of Legal and Social Obligations



Personnel Development and Work Satisfaction



Achievement of business goals (Papalexandri & Burandas, 2002).

Weaknesses of the Greek educational system and proposals.
The future of prosperity in Greece depends on the performance of education in order to boost
productivity and at the same time bring about better social results. In the current era of the economic crisis,
Greece is faced with a number of weaknesses and problems of the education system. The school network is
characterized as inefficient because it does not provide qualitative educational opportunities for young people. In
addition, Greece has no reliable and reliable indicators to inform about the quality and effectiveness of the
system. The Greek educational system is characterized as a centralized one, while other European countries
choose the decentralized one with a view to their development and improvement, as well as meeting the needs of
the students (OECD 2011). The OECD 2011 report highlights the need, even in the wake of the economic crisis,
for effective solutions to be implemented by which our country will improve its education system. The report
summarizes key facts about why Greece needs to improve its performance and profitability. In summary, the
proposals in the report concern reforms to Greek education on increasing teachers' workload, rationalizing the
school network (mergers / abolition of school units), increasing the number of pupils per class, and improving
the ratio of students to teachers.
Conflicts
According to Chitteri (2013), the conflict is defined as "the result of disagreement or opposition in the
individual (with himself) or between two or more individuals or between groups / organizations. That is, it is a
competitive situation where one team tries to prevent the other team from achieving its goals. Also according to
Saiti and Saitis (2011: 251), the conflict is defined as the energy of a person or group that consciously aims to
prevent or limit the desired energy of another person or group to achieve its goals.
Sources and causes of conflict
The most frequent sources of conflict in an educational or non-business organization are in relations
between executives, superiors and subordinates, upper and other administrative levels, different departments, a
union of employees and administration, colleagues, the individual himself (Chytteris, 2013).
Many times conflicts between individuals are directly linked to the creation of contradictions, about
accepting or rejecting an action. Therefore, the main causes of conflict are: bad communication, different
personalities, vague limits of responsibility, vague power limits, inability to cooperate, unfair competition,
personal reasons / problems, different goals and values, differences in the way tasks function, different views on
reward issues and contradictions to the organization's goals (Chytteris, 2013).
Effects of conflict
Conflicts, depending on the size and the causes that arise, have in any case some results. These results
may be positive or negative. Positive results of the conflicts are: innovative new ideas, changes, better decisions,
increasing participation, clear causes of problems, creating communication, strengthening relationships,
increasing productivity. On the other hand, they also cause negative effects, which include: energy wastage,
reduction of job satisfaction, polarization between groups, increase in differences, inability to co-operate,
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irresponsible behaviour, mistrust between conflicting people, decrease in productivity, biased decisions (May
2013). Therefore, in order to avoid negative results, it is essential that guidance is provided. Only with
appropriate conflict resolution can the negative effects be reduced and the positive effects increased.
According to Saiti (2015), conflicts can occur in any organization and therefore in school. For schools,
the conflict management style is a common activity, and its degree of effectiveness determines the type of
impact of conflicts on school performance. This empirical study explores potential sources of conflict in Greek
elementary schools, defines appropriate approaches to conflict management, and provides recommendations
based on findings for a more creative conflict management style to improve school performance. The results
showed that school conflicts often occur at school and that as often as conflicts arose; they were mainly
attributed to interpersonal and organizational reasons. In addition, the results have shown that there is a greater
likelihood that these conflicts occur in urban schools rather than in other areas. The study supports the view that
integration, cooperation and cohesion are key factors in building a constructive conflict management strategy
and in enhancing better school performance. The results of the study show that school conflict is a major
problem that often arises in Greek schools and mainly has interpersonal and organizational qualities. When
conflicts were attributed to interpersonal relationships, the analysis of factors indicated "lack of adequate school
leadership" as the cause of conflict, and when conflicts were attributed to organizational issues, the cause was
attributed to "sharing students when the teacher is absent".

RESEARCH DESIGN AND METHODS/ RESEARCH METHODOLOGY
Purpose and research questions
In the context of this study, a survey was conducted on the views of teachers and school principals on
the role of the principal in the school unit and on its contribution to its smooth operation. The ultimate goal is to
study the role of the principal as a school leader from both the principals themselves and the teachers who
perform their work within the school unit.
The key research questions that emerged are the following:
1. The investigation of attitudes and perceptions of teachers and principals of primary education in/of
the prefecture of Thessaloniki regarding conflicts.
2. The exploration of the frequency and the sources/reasons of conflicts in the primary education
units of the prefecture of Thessaloniki.
3. Exploring the role and characteristics of an effective leader-school principal according to the
views of teachers and principals of primary education.

Research tool
In order to answer the survey questions, two different questionnaires were used which were shared on
the basis of whether the interviewee is a principal or a teacher at the school unit where he works. Two main
questionnaires were used as the main data collection tools, one for teachers and on for principals. The survey
sample consisted of 67 school principals and 160 teachers. For the analysis of the data Statistical Package for
Social Sciences (IBM SPSS 20) was used. The majority of questions in both questionnaires showed graduated
responses according to a Likert four-step scale. The questionnaires took their final form and, for comparison
purposes, questions from other questionnaires recently used in Greece for similar surveys were incorporated into
them.

RESULTS
Findings based on principals‟ answers
The first question asked to the principals concerns the frequency of conflicts in the school environment.
20 of them (29.9%) said that they sometimes observe conflicts. Instead, 31 (46.3%) responded that this
phenomenon is common and 16 (23.9%) said it was a very common condition. They were also asked about the
causes of these conflicts. Their answers are shown in Table 1. More than half of principals believe that poor
communication is a key cause of conflicts between teachers in the school unit. Quite high percentages (over
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30%) also occur in the absenteeism of teachers - supplements, individual differences (value system), refusal to
accept responsibilities, conflicting goals, and increased levels of anxiety.
Table 1
Causes of conflict between teachers according to principals
Causes of conflict
Bad communication
Teacher absences - supplements
Competition between teachers
Lack of organization
Individual differences (value
system)
Class distribution
Limited resources (lack of staff,
financial
and
logistical
resources)
On-call issues
Unit rating
Denial of responsibility
Conflicting objectives
Politeness
Teacher specialties
Increased levels of anxiety
Distinctions between colleagues
Validity and enforcement issues

Number of principals
40
21
18
12
26

Rate
59,7%
31,3%
26,9%
17,9%
38,8%

10
19

14,9%
28,4%

12
5
21
23
0
9
26
8
11

17,9%
7,5%
31,3%
34,3%
0%
13,4%
38,8%
11,9%
16,4%

However, principals' attitude towards their own failures is also interesting. Specifically, 37 (55.2%)
replied that they sometimes admit their failures, 19 (28.4%) said that this often happens and 6 (9%) responded
very often. On the other hand, only 5 (7.5%) responded that they never admit their mistakes to teachers. It
followed the question of whether they had ever apologized to fellow teachers about a conflict created by them.
Out of the 65 respondents, 48 (73.8%) responded positively and the remaining 17 (26.2%) negatively. In
addition, managers were asked if they believe they are using the human resources of the school. 21 (31.3%)
responded that they make good use of the teachers in the school unit they manage moderately, 38 (56.7%)
responded very much and 8 (11.9%) declared the highest possible level.

Furthermore, principals were asked about the scope of action they are focusing on in the school
management. Almost 1 in 4 managers are more interested in solving problems. The percentages of those who
responded that their primary concerns are tasks and vision, and security is the focus of only 3% of managers.
Additionally, the principals were asked about the Greek education system and in particular whether they believe
that it allows them to exercise any kind of administration they prefer. Out of the 65 respondents, 44 (67.7%)
consider that they have absolute autonomy, while 21 (32.3%) feel confined to the way they manage.

Finally, the principals answered the question about what they think they need to change in their
administration. Out of the 44 respondents, 16 (36.4%) would be more involved in communicating with existing
teachers in order to motivate them to take responsibility and create collective visions. Also, 8 managers (18.2%)
replied that they would work on better utilization of human resources while there were 2 managers (4.5%) who
consider it more important to spend more time on administrative tasks. In addition, there were 2 (4.5%) who
stated that they would like to show more restraint, 1 (2.3%) who believes that there are not enough opportunities
for teachers and managers (4.5%) to consider that there is no need to change the way they manage the school
unit.
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Findings based on teachers‟ answers

Initially, teachers were asked about the incidence of conflicts in the school environment. 102 (63.7%)
responded that conflicts were sometimes encountered while 42 (26.3%) responded that it was commonplace.
There were also 7 teachers (4.4%) who answered that this was a very common situation, while 9 (5.6%) of the
sample members said they had never noticed conflicts between colleagues in the school environment. Teachers
were also asked about how the manager was employed. Of the 159 respondents on the influence of the way of
administration on their psychology, 98 (61.6%) respond positively, 41 (25.8%) negatively while 20 (12.6%) say
they are not affected at all. In addition, 106 (66.3%) responded that the manager's management led to positive
educational results, 34 (21.3%) considered the results to be negative, while again 20 (12.5%) believed way of
administration has no effect. It is worth noting that 107 teachers (66.9%) consider that the principal contributes
significantly to the improvement of school conditions, while 42 (26.3%) say they contribute little. On the
contrary, there were 11 teachers (6.9%) who believe that the manager does not help at all to improve the
conditions. Also, teachers were asked about the satisfaction they receive from the various aspects of the
director's role. Their answers are listed in Table 2. As can only be seen in the case of teachers' trust, more than
30% of teachers responded that they are very satisfied. Extremely high are the percentages of teachers who said
they were very satisfied with the role of the manager (over 40%). However, it is worth noting that with regard to
the number of training seminars organized by the managers and the organization of discussions among teachers,
more than 30% of the respondents state little satisfied. More specifically, for the training seminars, almost one in
four teachers is not entirely satisfied with the manager. In addition, teachers responded to whether they maintain
contact with each other outside of the school environment as well as the contribution of these contacts to
improving their relationships. Of the 160 respondents, 131 (81.9%) responded that they were in contact with
colleagues outside of the school environment while 29 (18.1%) responded negatively. In addition, there were
130 people who believe that outside contact can lead to improved interpersonal relationships, while 9 people feel
that one event does not affect the other. Finally, teachers were asked whether they believe that the director has
the freedom to exercise any kind of administration he prefers, according to the Greek education system and
whether the authority of the directors is uncontrollable. The views on the first question are almost shared. More
specifically, out of the 159 respondents, 71 (44.7%) consider that teachers are not limited by the Greek
educational system in terms of management, while 74 (46.5%) responded negatively. There were also 14 people
(8.8%) who did not want to answer. Regarding the second question, it is positive that 91 (57.2%) responded
negatively, but there were 53 (33.3%) who gave a positive response and 15 (9.4%) did not accept to respond.
Finally, the teachers answered a question about the rules that could be applied to restrict the power of the
directors. Out of the 24 teachers who responded, there were 8 (33.3%) who felt they needed continuous training
of the directors to fully understand their role and 8 people (33.3%) who consider it necessary to have control
from a superior. In addition, there were 4 responses (16.7%) to the teacher's assessment by the Teachers' Club
and 3 (12.5%) to allocate more responsibilities to existing teachers. Only 1 teacher responded that it was left to
the manager's intention to apply his authority while there was one teacher who did not know whether there was
any solution to limiting the manager's "uncontrollable" authority.
Findings based on both teachers‟ and principals‟ answers
Apart from the questions asked separately to managers and teachers, there were some questions that
were common to both groups. This paragraph shows the percentages of answers to these questions by both
principals and teachers. The first question put together in the two groups is about the degree of impact that some
teachers have on developing interpersonal relationships with managers. As it turned out, demographics (gender,
age, and marital status), external traits (physical attractiveness) and trade union status are not particularly
important for either principals or teachers. Instead, both teachers and principals responded to more than 70% or
80% of the fact that increased qualifications and personality have a very or very large influence on the
development of interpersonal relations between teacher-managers and teachers. The last common question for
teachers and managers was about the features that the manager thinks necessary for him to be effective in his
role. As it turned out, teachers believe that an efficient manager should have more qualifications than the
managers themselves believe to be able to properly manage the school unit. From the high percentages of
teachers, it appears that they are more demanding than the qualifications of directors than the directors
themselves. However, teachers and managers have also opted for communication skills, decision-making and
team coordination skills as the key features of an efficient manager.
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CONCLUSION
After a lengthy analysis of the research, there seems to be some mismatch between the views of
educators and managers at several points of the research. However, this may come from the difference in their
role. Teachers have competences that allow them to interact frequently and better understand the problems that
may arise in the school unit. Directors, perhaps because of the many administrative tasks they have on a daily
basis, are more easily aware of conflicts between teachers. One reason may be that they are called upon to
resolve these differences. Finally, managers give less importance to many elements such as justice, ethics, and
authenticity, which for teachers are necessary attributes of the manager to be effective.
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ABSTRACT
The purpose of this research,which was conducted between 15 June 2018 and 10 September 2018, is to
investigatewhether, during the economic crisis,various secondary-education organisations in Greece develop and
pursuea marketing strategy.Other points covered include demographics,characteristics of organisations, specific
strategy focus, amount spentonsuch strategy and possible changes on both an academic and a financial level.
Possible correlations between specific marketing actions and results were calculated.
Key Words: Marketing, Greek secondary private education.
INTRODUCTION
As the number of students attending private educational institutions is increasing by the year, so is the
number of educational organisations offering these services. Various such organisations includesecondary
tutorial schools, private schools, foreign language centres, special course delivery services (private tutorial
schools) and study centres.As thenumber of institutionsis growing, the need for educational institutions to
differentiate themselves from their competitors (Ivy, J. 2008) is also increasing. As a result, the development of a
strategic marketing plan plays an important role in attracting new students and preserving existing ones.
As competition increases, the choices offered to students and their parents complicate the process of
finding an optimal solution that meets their needs (Ivy, 2001). The management of each educational organisation
is responsible for providing information of the services and curricula offered by the tutorials, as well as for
designing innovative, cost-effective and efficacious solutions.
A learning organisationwith student-oriented marketing is judged by many researchers as an effective
mix to meet the needs of customers, students and parents (Bell L.,et al., 1999, Oplatka, L., 2002). An
organisation with the above-mentioned features that understands its position, predicts the behaviour of its
customers and meets their needs and preferences, enables marketing to be much more targeted and successful.As
a result, it provides high-value services, which are its comparative advantage in the market(Jaworski, B. et al.,
2000).
Marketing in the field of education is not new. Its role in attracting studentsand preserving existing ones
is very important (Cubillo, J. et al., 2006, Ivy J. 2001, Maringe, F. &Foskett, N., 2002, Fisk, RP &Allen , J.
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1993, Carlson CK, 1992, Wonders, TJ & amp; Gyuere, JF 1991). "Education" is a service as it displays the
essential characteristics of a service, that is, it is "consumed" at the same timeas it is offered and is "immaterial"
(VoonB.H., 2007). When a private educational organisation offers knowledge and skills that meet the needs of
students, shapes the curriculum with methods that suit their expectations, helps them achieve their goals and the
tuition feesare affordable, then it is more likely to achieve its goals and increase its enrolments and income (Ivy,
J, 2008).
RESEARCH
The purpose of this research is to investigate whether various educational organisations in Greece have
a marketing plan in place or not.A single cross-sectionalstudy of 125 educational organisations was undertaken
to verify if a marketing strategy was conducted. Self-completion questionnaires were distributed to 600
educational organisations in Greece. In all, 600 questionnaires were distributed, either through e-mail or via
social media or personally; a response rate of 20.8 per cent was achieved, which was considered satisfactory for
a self-completion questionnaire where response rates of 15 per cent are common (Malhotra and Birks, 2006).A
structured questionnaire was developed, making use of demographic factors. Likert scales were used to measure
the years of operation, the age of the school principal, the number of students enrolled and the scientific staff of
the educational organisations.
The 125 questionnaire responses comprised: 75 secondary tutorial schools (60%), 23 foreign language
centres (18.4%), 12 private tutorial schools (9.6%), 8 private secondary schools (6.4%) and 7 study
centres(5.6%) (Chart 1). The absolute (relative)frequencies of the number of studentsare: 28 (22.4%) from 0 to
30 students, 29 (23.2%) from 30 to 60, 25 (20%) from 60 to 90, 20 (16%) from 90 to 120, 10 (8%) from 120 to
150 and 4 (3.2%) more than 300 students. The corresponding absolute (relative) frequencies of the number of
scientific staffmembers employed are: 77 (61.6%) from 1 to 10 people, 28 (22.4%) from 10 to 20, 8 (6.4%) from
20 to 30, 7 (5.6%) from 30 to 40, 3 (2.4%) from 40 to 50 and 2 (1.6%) more than 50.
Chart 1: Educational organizations

In 88 (71.5%) organisations, the principals arequalified Mathematicians, Physicists,
ChemistsorTeachers of Language and Literature, in 6 (4.8%), theyare degree holders of Economics and Business
Administration Departments, in 20 (16%),they hold a Master‟s Degree, either in their field of expertise or in the
pedagogy of their discipline. 6 (4.8%) principalshold a post-graduate degree in business administration and in the
administration of an educational institution, while 3 of them (2.4%) are PhD‟s.Concerningthe implementation of
a marketing plan, 67 (53.6%) of those questioned do not produce a marketing plan, 15 (12%) prefer the
diversification strategy, 15 (12%) the focus strategy, 9 (7.2%) the low-cost strategy and 19 (15.2%) opt for a
mixed strategy (Chart 2).
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Chart 2: Strategy

Of the organisations that implement a marketing plan, 31 (51.7%) respondents made their own plan,
while 29 (48.3%) outsourced their marketing campaigns.Defining the 4 p‟s marketing mix, the Productfactor was
considered to be the most important:the services offered and the school curriculum in 41 (68.3%) organisations,
followed by Price in 11 (18.3%) facilities, Promotion in 6 (10%) and Place in 2 (3.3%) (Chart 3).The timeframe
of the project is 1 year for 38 (65.5%) organisations, 2 years for 13 (22.4%) and 3 years for 7 (12.1%).Referring
to the funds invested in the design and implementation of the project, 15 (25.4%) institutions spend up to 1,000
euros, 18 (30.5%) from 1,000 to 2,000 euros, 14 (23.7%) from 2,000 to 3,000 euros, 5 (8.5%) from 3,000 to
4,000 euros, 3 (2.4%) from 4,000 to 5,000 euros and 4 (6.8%) up to 5,000 euros.
Chart 3: 4p‟smarketing mix

The first different results after the initial implementation of the marketing plan appeared within 1 to 3
months in 14 (23.7%) organisations, 3 to 6 months in 15 (25.4%), 6 to 9 months in 15 (4%), 9 to 12 months in 13
(22%) and up to one year in 2 (3.4%).The following changes were observed:new enrolmentsincreased by 5% in
13 (23.2%) organisations, 10% in 18 (32.1%), 15% in 10 (17.9%), 20% in 12 (21.4%) and 25% in 3 (5.4%).
Additionally, an increase in profitbefore taxes was observed, as follows:a 5% increase in 9 (16.1%)
organisations, a 10% increase in 16 (28.6%) organisations, a 15% increase in 13 (23.2%) organisations, a 20%
increase in 11 (19.6%) organisations, a 25% increase in 5(8.9%) organisations and a 30% increasein 2
(3.6%)organisations.
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Improvement in students' academic performance was also evident:an improvement of 5% was
observedin 9 (16.1%) organisations, a 10% improvement in 16 (28.6%), a 15% improvement in 10 (17.9%) and
a 20% improvement in 18 (20%) (Chart 4). The number of scientific staff members being employed in these
organisations also increased. 26 (45.6%) organisationsincreased their scientific staff by 5%, 21 (36.8%)
organisations by 10%, and 8 (14%) organisations by 15%.
Chart 4: Improvement in students' academic performance

CORRELATIONS AND RELATIONSHIPS
Correlation coefficients are used to assess the strength and direction of the linear relationships between
pairs of variables. Because of the fact that all the variables are not normally distributed, Spearman's correlation
coefficientis used (Mukaka, 2012).
Correlational analyses were used to examine the relationship between the amount of money that is
invested in the marketing plan per year and the number of students. Results indicateda positive relationship
which was statistically significant ( rs  .699, n  59, p  .001 ).This suggests that as more money is spent on the
marketing plan, the students‟ numberincreases.
Based on the findings of the study, thenumber of scientific staff members employed relatesto the cost of
the marketing plan per year, ( rs  .581, n  59, p  .001 ). This means that the more scientific staff members
there are, the higher the cost of the marketing plan.
Nonparametric tests can be used to determine if there are any statistically significant differences
between two or more groups of an independent variable on a continuous or ordinal dependent variable.In the
case of two independent groups, the Mann – Whitney U test is used, while in the case of more than two groups
the Kruskal-Wallis H test is appropriate.
A Mann – Whitney U test showed that there was a statistically significant difference in the cost of the
marketing planper year between the different marketing operators, U  577.500, p  .026  .05 , with a mean
rank score of 34.91 for the outworkers and 25.25 for the internal department.
A Kruskal-Wallis H test showed that there was a statistically significant difference in the cost of the

2
marketing plan per year between the different educational organisations,   4   27.744, p  .05 , with a mean

rank score of 30.62 for foreign language schools, 28.42 for private tutorial schools, 9.83 for tutorial schools,
51.14 for private secondary or high schools and 43 for study centres. These findingsindicate that private
secondary or high schools pay more for their annual marketing plan.
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As for the correlation analysis, it was interesting to note that all the following variables were correlated
at the p<.01 significance level by using Spearman's rank-order coefficient. There was a positive correlation
between:



the percentage of the organisation's pre-tax profits after the completion of the project and the percentage
change in the organisation's earnings after the completion of the project ( rs  .776, n  51 ).



the percentage of new enrolments after the completion of the project and the percentage change of the
organisation's pre-tax profits after the completion of the project ( rs  .638, n  55 ).



the average percentage change in the student's academic performance and the percentage change in the
organisation's earnings after the completion of the project ( rs  .464, n  51 ).

For a ρ2 test of association, a recommendation on sample size that is commonly used is that no cell in
the table should have an expected frequency of less than one, and that no more than 20% of the cells should have
an expected frequency of less than five. If the expected frequencies and the sample size are too small, then
Fisher's exact test can be used (Bewick et al. 2004).
A Fisher‟s test was calculated comparing the kind of the educational organisation and the marketing
operator. A significant interaction was found ( p  .009  .01 ). Private tutorial schools, private secondary or
high schools and study centresmore likely prefer outworkers for their marketing plan than internal marketing
teams.On the other hand, tutorial schools prefer internal marketing.
Table 1
Results of Fisher‟s Exact Test and Descriptive Statistics for Educational organisation by Marketing
operator
Marketing operator
Educational organisation

Internal Dept.

Outworker

Foreign language school

7 (11.7%)

7 (11.7%)

Private tutorial school

12 (20%)

13 (21.7%)

Tutorial school

9 (15%)

0 (0%)

Private secondary or high school

2 (3.3%)

5 (8.3%)

Study center

1 (1.7%)

4 (6.6%)

Note. p < .01. Numbers in parentheses indicate column percentages.
Primary outcome results indicated a significant interaction in the sections that the organisation‟s
strategy is focused and the marketing strategy that is pursued( p  .002  .01 , Fisher‟s exact test). Mixed
strategies mainly focus on the services offered and the school curriculum, while low cost strategies focus on the
tuition price and the operation cost.
Table 2
Results of Fisher‟s Exact Test and Descriptive Statistics for focus of the organisation‟s strategy by
strategy followed.
Strategy followed
In which
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sections is the
organisation‟s
strategy
focused?

Differentiation

Focus

Low cost

Mixed

Other

14 (23.7%)

9(15.3%)

2 (3.4%)

16 (27.1%)

0 (0%)

Tuition price
– Operation
cost

1 (1.7%)

2 (3.4%)

5 (8.5%)

2 (3.4%)

1 (1.7%)

Location –
school
facilities

0 (0%)

1 (1.7%)

1 (1.7%)

0 (0%)

0 (0%)

Promotion–
Advertisement

0 (0%)

3 (5.1%)

1 (1.7%)

1 (1.7%)

0 (0%)

Services
offered –
School
curriculum

Note. p < .01. Numbers in parentheses indicate column percentages.
CONCLUSIONS
A total set of 600 questionnaires were distributed, resulting in a convenience sample of 125 usable
responses, which constitutes a 20.8% response rate. Most private educational organisations are small or mediumsized companies.60% oftheorganisationsthatparticipatedweresecondarytutorialschools.81.6% of them consists of
120 students, while 61.6% have up to 10 employees. Responses showed that53.6%
oftheorganisationsdonotimplementamarketingplan.Theremaining 46.4% followamixedmarketingstrategyata
rateof 15.2%. Even though all educational institutions plan curricula and educational material, design their
premises to be appropriate for courses, invest in equipment and advertising and set a pricing policy, they claim
that they do not follow a marketing plan. This fact could suggest that these organisationsare not aware ofwhat
marketing isexactly.Besides,only 4.8% of the principalsholds an Economics or Business Administration degree
and 6principals (4.8%)hold a post-graduate degree in business administration and in the administration of an
educational institution.
Defining the 4 p‟s marketing mix, the productfactorwas considered to be the most important.The
marketing strategy focuses mainly on the services offered and the school curriculum in 41 (68.3%)
organisations.It should be noted herethat this is deemed the most important consideration, hence the focus of
attention on thatrather than other factors, and should not be taken to mean that it is the sole point of interest.
Most educational facilitiesdesign their own marketing strategy.51.7% of the organisations that follow a
marketing plan have an internal department responsible for promotion.Thedurationoftheplanis 1 yearfor the
majority (65.5 %)of the organisations,which is representative of the economic uncertainty in Greece.The same
conclusion is derived from the amounts that are spent on the design and implementation of the planwhile 79.9%
haveacostof upto 3,000 euros.
The first results of the marketing project appeared in the first 9 months from the start of its
implementation. The most important of these werefound amongorganisations that follow a marketing strategy.
An increaseof upto 10% inenrolmentswasobservedin 55.4% oftheorganisations.Increases in profitsbefore taxes
were also observed: 5-20% increase in almost 95% oforganisations.However, apart from the economic benefits,
positive changes in the academic performance were also observed.An improvement of up to 20% in students'
academic performance was found to be part of the96.4% of the educational institutionsthat implement a
marketing plan. The same improvement was also observed in the number of scientific staff members, which is
regarded as a positive development considering the economic recession in Greece.A10%
increaseinscientificstaffwasobservedin 82.5% ofthe institutions.
Increase in the organisation's earnings followed by intensified new enrolments and positive changes in the
student's academic performance, were also noted.Private tutorial schools, private secondary or high schools and
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study centersmore likely prefer outworkers for their marketing plan while tutorial schools prefer internal
marketing. And from this research, mixed strategies mainly focus on the services offered and the school
curriculum, while low cost strategies focus on the tuition price and the operation cost
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Table 3:
Correlations and Descriptive Statistics (   60 ) *p<.05. **p<.01 ***p<.001
Variables

1

1. Years of operation

-

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2. Age of school principal

.637***

-

3. Number of students

.617***

.581***

4. Scientific staff employed

.517***

.491***

.647***

-

5. Duration of the marketing plan

.125

.127

.158

.398**

-

6. Cost of the plan per year

.307*

.435***

.699***

.581***

.31*

-

7. Percentage change of new enrolments
after the completion of the plan

.025

.09

.072

.138

.188

.186

-

8. Percentage change of enrolments after the
completion of the plan

-.128

-.076

-.068

.128

.254

.165

.41**

-

9. Percentage change in the organisation's
earnings after the completion of the project

.142

.206

.111

.269

.215

.152

.667***

.298*

-

10. Percentage change of the organisation's
pre-tax profits after completion of the
project

-.005

.118

-.009

.044

.024

.055

.638***

.199

.776***

-

.122

.077

-.061

.086

-.065

-.040

.361**

.226

.464**

.462***

-

a.
12. Percentage change in the
number of scientific staff, after the
completion of the project

.061

.166

.300*

.527***

.088

.212

.067

.223

.037

.067

.17

-

b.
13. How long (in months) after
the completion of the plan, did the first
different results appear?

.169

.211

.182

.327*

.401**

.33*

.159

.229

.33*

.177

.224

.099

-

2.88
1.574
1-4

4.59
2.009
1-8

2.95
1.651
1-7

1.77
1.155
1-6

1.47
.706
1-4

2.58
1.441
1-6

12.68
6.102
0-100

14.29
12.076
0-100

14.53
8.278
0-100

14.37
6.746
0-100

14.73
7.712

9.39
6.884

0-100

0-100

2.52
1.214
1-5

11. Average percentage change in student's
academic performance after the completion
of the project

c.
d.
e.

M
SD
Range
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Abstract
The upgrading of the higher education is determined by the promotion of the institutional framework of
the Universities, the upgrading of the human factor, the restructuring of the existing curricula and the logistic
infrastructure, as well as the promotion of the evaluation procedures of the provided project (2000). Each
institution is responsible for ensuring and improving the quality of its educational and research work as well as
the efficient operation and performance of its services (Law 3374/2005, Vol. 4009/2011), according to the
international practices of the European Higher Education Area and the principles and guidelines of the Quality
Assurance Authority.
The aim of this research is to highlight the role and importance of strategic planning for the course and
future of Universities. We will present the mechanisms for measuring, comparing and improving their
performance. Based on the data that emerges from the case study of strategic university plans (Universities of
Aegean and Thessaly) in the Greek educational system, together with an exploratory approach of the views of
members of their university community, we will attempt to outline the relationship between strategic planning
and the quality assurance functions of a university institution.
Key Words: strategic planning, quality, assessment.
Introduction: theoretical considerations
The problem and its dimensions
The strategic planning of the organizations and the definition of the objectives and targets are key
elements throughout their course. Developing a strategy is an essential part of the modern marketing (Siomkos,
1999), as it acts as an incentive to the executives of modern companies and organizations. The competition is
continuous and occurs throughout the global market. (Pantouvakis et al, 2015). With the implementation of
strategic planning, all administrations seek the stability and development of businesses and organizations which
have responsibility for both the viability and the achievement of their goals.
The meaning of strategic includes creativity, experimentation and realization of innovative
concepts(Tomson et al, 2017). The implementation of the modern marketing offers the potential to the daring
authorities to provide attractive services in comparison with the total competition (Pantouvakis et al, 2015). The
existence of radical changes demands the immediate adjustment to the new data (Tsolakidou,2015). Although
this change is not an easy process, it is essential for the survival of the organization (Jones & Powers, 2004).
Recently, the educational strategic marketing has been developed, which entails any decisions taken
relating to the field of studies of the institution, the target group, the exploitation of the opportunities that occur
in the job market, the competition analysis and the marketing blend. Globally, a strong argument has been
developed in favor of the evaluation of the educational institutions, meaning, written records of their efficiency
according to specific criteria and comparison of their feedback with other institutions so that, if needed,
decisions can be made and drastic measures can be taken(Anninos,2010).
In Greece, Higher Education faces great challenges and there is a demand for a national strategy so as to
reorder the priorities and the objectives. This new strategy should reflect on the strengths and the weaknesses of
the function of the educational system, universities‟ needs, and the Europeanand Internationalenvironment that
has been developed and formed simultaneously with the financial policies of shakeout.
An evaluation tool, which is in great demand in the tertiary education, is the presence of quality as well
as the assurance of the quality in the educational studies provided,targeting the certification of the organizations
themselves. The evaluation depends on indicators and criteria that assist the universities todevelop strategies for
their indulgence, so as to present an excellent total score and quality which should conform to their educational
work. The planning and the observation of the implementation strategies are enhanced with the tools that have
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been developed to realize the strategic plans. The overall mission of the organization, the infrastructure, the
systems, the curricula, the services and the ranking of the organization at the exact moment of analysis are
estimated in order to implement a strategy (Bryson,1988).
Every year a list of universities are published, known as university rankings that show the best
Universities around the world. These lists are published from several organizations and reliable newspapers and
magazines, non profitable institutions and organizations supervised from the Ministries of Education of the
several countries (Uni.Cyprus,2015).
Aims of the study
Naturally, Universities are centers of intellectual output. Their role and work are essential for the social,
scientific, cultural and financial activity of a country. In the scope of this study we will attempt:




To outline the importance and the mission of the strategic planning in the higher educational
institutions
 To describe the process of developing a strategic plan , specifically for:
 The requirements needed so as to be formed and implemented.
 The domains focused
 The objectives aimed
 The means used to succeed (indicators, criteria)
 The relation between strategic planning and measuring and evaluating the
performance and progress of the Universities
 The benefits of the strategic planning in the progress of the universities
To present the ranking of the Greek universities in the international environment according to the global
ranking indicators (teaching, infrastructure, excellence, research, masters, etc)
Researching inquiries
In the scope of the theoretical concern as already presented, researching inquiries occur as shown below






Is there a positive relevance of the university strategic planning with a holistic approach of the
strengths, weaknesses,opportunities and threats that come from the external as well as the internal
environment?
Is there a positive relevance of the promotion and implementation of the strategic planning with the
improvement of the quality of the work and the services of a university?
Is there a positive relevance of the measuring and evaluation of a university performance with the
feedback, ranking and competition in Greece as well as in Europe?
Is there a positive relevance of the work of the quality assurance organizations with the effective
university function?
Strategic planning Tools
Evaluation of needs

The evaluation of the needs form a tool which leads to successful systematic planning and establish
specific criteria, so as to fulfill the goals. The tool of the evaluation of needs involves all the parts of an
organization,since it helps to analyze the differences between the existing results and the desirable ones. At the
end,the prioritization of the individual needs takes place.
PEST Analysis
The PEST analysis is a strategic planning tool,which collects all the important elements that form the
systems and the infrastructure of a business (Hill &Jones, 2007). It contributes in the analysis of the external
environment and focuses on the fundamental factors such as the political environment, the economic and the
technological one.
SWOT Analysis
Through the SWOT analysis the present situation of a business or an organization is depicted. Via this
analysis the relative advantages are spotted, sustained and improved and the relative disadvantages should be
amended and eliminated. Its goal is to exploit the present and future opportunities and eliminate the
consequences of the current and long-term threats. It is used for the analysis of the internal and external
environment of a business or organization especially when a decision should be made in relation to the
organization‟s goals and their accomplishment.
Culture Net
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The term culture expresses the way that the executives of an organization use processes to achieve the
desired effects(Byars,1991). The study of the culture net is of great importance, especially when it comes to
strategic planning, as long as the plan is consistent with all the factors that are examined with this tool.
The Quality Assurance in the Higher education in Greece
The reasonable demand for a quality assurance in Higher Education was institutionalized for the first
time in Greece on August 2005 with the Law N.3374/2005, something that had already been done in the other 47
European countries since 1992(Law 2038/92). In 1995 there were some attempts to institutionalize an evaluation
system for the quality work of the universities.
The Law reinforced the self- reliance of the universities since the responsibility of the evaluation was
given to them and they do the self – assessment using transparent and systematic processes. The parts of the
legal framework that refer to the quality assurance system are:
 The quality assurance procedures in Higher Education
 The fundamentals and the quality indicators in Higher Education as defined in the Ministers of
Education of the 47countries Summit in Belgium in 2005.
 The establishment of the Quality Assurance Authority in Higher Education.
 The Quality Assurance Authority is administratively autonomous, is supervised by the
Minister of Education and it is responsible for the quality assurance in Higher Education. Its
aim is to give directions to the educational institutions about the evaluation procedure as well
as to supervise, coordinate and support the evaluation processes in the Universities.
The Law 3374/2005 stipulates that every university should create/form a Quality Assurance Unit so as
to encourage and coordinate its evaluation procedures and the quality assurance.
The evaluation of each university is done mainly by evaluating the individual academic units included
and then by evaluating the function of the institution in total. The evaluation depends on the Internal Evaluation
Report which is formed by the Individual Academic Units and it is based on the criteria introduced by the
Quality Assurance Authority and on the External Evaluation Report which is formed by external specialists,
foreign scholars or researchers relocated to Greece by choice: they work for the Quality Assurance Authority and
follow its criteria and guidelines.
The results of the evaluation are published by the Quality Assurance Authority in a way to ensure the
transparency of the national higher education system. Based on the External evaluation results, the universities
and the state take drastic measures to assure and improve the quality work of the universities so as to meet their
standards of high quality education.
The Legal framework relating to the criteria and the evaluation indicators of universities
The legal framework defines the Quality Assurance Authority‟s work which is of great importance. It is
essential to refer to the institutional framework so as to fully understand the criteria and the evaluation
indicators. According to the Law 3374/2005 vol 3entitled „Criteria and evaluation indicators‟ it is defined that:
The criteria and the evaluation indicators are particularly:



a) For the quality of the teaching work
b) For the quality of research work
c) For the quality of the curricula
d) For the quality of the rest services provided
The criteria and the evaluation indicators are standardized, completed and further specialized in
accordance with the directions and models that the Quality Assurance Authority issues according to the
field of the academic unit, one year from the day of its establishment. The criteria and the evaluation
indicators are reconsidered every time with the same procedure if necessary.


Comparative study of the strategic planning and the quality and evaluation indicators of the Aegean and
Thessaly Universities.
The study of the strategic planning both in Aegean and Thessaly Universities concluded in the
following results:
 They have been founded in the same period according to Presidential Decree 83/1984
 The University of Aegean promotes/fosters its academic work by owing academic units in six
islands in the Aegean such as Mytilini, Chios, Samos, Rhodes, Syros and Limnos.
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The University of Thessaly promotes its academic work in academic units located in Volos,
Larisa, Trikala, and Lamia.
Their aim is to develop quality culture which is focused on research, education, novelty,and
the development of new cognitive subjects.
Both Universities aspire to become stronger not only in Greece but also worldwide due to their
academic quality, their scientific and administrative reliability, the promotion of the
excellence, and the relation between teaching research and helping the community.
According to international assessments the University of the Aegean is among the 3-5% of the
best universities around the world(study conducted by the Higher Education Policy Net
entitled „Greek Universities ,Technological and other Educational Institutions in the
international ranking; according to the latest publication of webometrics.info(2012) 2
In 2015 the University of Thessaly was assessed by the Quality Assurance Authority and
received avery positive feedback3.
Both universities share the same mission to promote quality and through the quality assurance
system they want to form a clear perception for their mission and their goals.
To reinforce their researching teaching work by exploring academic activities
To build the basic infrastructure and to find and use resources needed for the optimal education
function, research and student life.
Their strategic planning focuses on quality indicators which are related to the quality
upgrading of their teaching program and their administrative and researching function so as to
ensure equal involvement in the national , European, and international academic activity.
They keep a record of the ways that the individual parts can be usedsystematically to achieve
their goals.
The evaluation involves the faculty, the administrative team, and the student community.
The common target of both universities is the reinforcement of their self-reliance through
theimpeccable assessment of their work and their individual parts.
The projection of the academic work of the universities worldwide through post graduating
programs and international co-operations.
They highlight the importance of fully respecting the decision of the Senate statewide.
They point out thethreats that may occur from the expansion of the university in other areas
and it mostly concerns:
o The administrative function; by using all means to meet their needs such as
telecommunications
o To attract scientists
o To attract potential students
o The cost of living
o The location and they suggest how to make the best of it by having a good academic
establishing, by integrating new technologies, by taking advantage of the location,
and by promoting the research and logistic infrastructure so as to facilitate the
settlement of the scientists and students.
 They promote the excellence and distance learning to educate further the faculty
 Educational summertime activities are organized so as to ensure quality,
viability, and development of the universities.
 Both universities do their best to meet the requirements of the quality policy of
strategic planning as given by the Quality Assurance Authority. They try to
ensure the quality in their organization by constantly improving the learning,
teaching, research and innovation as well as the quality of curricula. Moreover
they do their best to use their resources to set goals and deadlines in relation to
social and cultural organizations by using strategies which are published and are
used as records of information, improvement and assessment and feedback.
 On the other hand, the statedoes not encourage their work according to the
Report publication of the strategic planning. So, everything planned are wasted
since there is no attempt from the state to realize them.

2

http://hepnet.upatras.gr/xfiles/pubs/Meleti8.pdf

3

‘External Evaluation Report - Universityof Thessaly.
https://www.adip.gr/instevalreports/FINAL%20EXTERNAL%20EVALUATION%20REPORT_UNIVERSITY%20OF%2
0THESSALY.pdf 2015. "UTH provides a positive and collegial work environment. The EEC believes that with hard
work and dedication, the University of Thessaly will be able to reach its full potential in the near future."
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Conducting a survey
This module refers to the conducting of a survey, its findings and annotation. Every part of the strategic
planning of both universities is analyzed and relative advantages occur providing the evidence that it is an
effective tool for the contemporary university management.
The methodology of a survey
In order to conduct a survey, two universities have been chosen, the Aegean University and the
Thessaly University. They were chosen due to the fact that they were founded at the same period so there was an
interest of how they have developed in time and the comparison of both.
Moreover, the location of the universities gives further information regarding the offering potentials and
perspectives leading to specific strategic planning which highlight the quality indicators and the assessment of
the internal and external situation of the universities. It is also given the chance to understand if the quality
indicators of the strategic planning conform to the given models of the Quality Assurance Authority. The study
case of both universities will be further assessed in the survey procedure by using a questionnaire.
The selection of the survey sample was done with the method of purposeful sampling in which
members of the university community was chosen willingly to answer the survey questionnaire ( Creswel,
2011). There will be a chance to compare the framework and the philosophy of the strategic planning:
 According to the faculty‟s attitudes and opinions and the administration of the universities.
 According to the principles and guidelines of the Quality Assurance Authority.
There will be an exploration of the faculty‟s and administration‟s opinions regarding the quality, the
role of strategic planning and their involvement in planning. Their opinions will be presented and analyzed so as
to contribute not only to the conclusion of useful results but also to the presentation of suggestions for the
improvement of the existing situation in universities. Due to time restrictions it was not feasible to use more
appropriate sampling method. Consequently, the findings of the survey cannot be generalized but they can be the
reason for more and further relevant surveys to be conducted.
Survey tool
For the needs of the survey, a questionnaire of 17 questions was created with 3 variables (gender, age,
work position). From the 17 questions the 15 had 5 graded replies: „never‟, „little‟, „enough‟, „much‟, „very
much‟, one question had a yes/no reply and one question was open question that the subjects of the survey had to
entry and submit their answers. The five-point scale of Likert was used(Cohen, Manion & Morrison, 2008)
The questionnaire according to the questions included was sorted in the type of attitudinal
questionnaires.
For reasons of simplicity, the questionnaire was chosen to be a closed ended one in most parts. There
were five modular units. The first one was referred to the personal and demographic details of the subjects. The
second one relating to the importance of strategic planning there were questions about the involvement of the
subjects on the planning, the role of the planning,the co-operation developed on the university, and the resulting
consequences.
In the third modular unit, the questions were on the legal framework, and the exploitation of the
resources (people and equipment). In the fourth one regarding the evaluation of the universities, there were
questions on the quality indicators of the strategic planning, the international influence on these and the
importance of publishing the resulting information of the organization‟s assessment. The fifth and last modular
unit of the questionnaire it was about the control mechanisms of the objectives and achievements of the
universities, the relevance between the assessment‟s criteria and regulations with the international models,and
the students‟ involvement in the synthesis and organization of the strategic planning.
Statistics processing of data
The editing of the data gathered was done with the SPSS statistics packet and the use of frequencies and
cross tabulation. Due to the small survey sample,there was not a x2checking and the results cannot be
generalized.Nevertheless, the replies of the survey record and reflect the faculty‟sand the administration‟s
opinions at the exact moment of the survey.

The survey sample
There were collected 15 completed questionnaires in total and the survey sample were 5 men (33,3%)
and 10 women(66,6%).
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Annotation of the findings – Results
The findings of the survey verify the researching inquiries stated. Consequently, it is true that the
strategic planning is the projection of the internal and external environment of the university used. The strategic
planning is a very hard and demanding work because it needs meticulous study of the infrastructure and the
functions of the organization so as to take the necessary measures,to organize actions so as to achieve its
mission.
The process of developing the strategic planning reveals the weaknesses and the problems that should
be overcome so as for the university to reach its full potential.
The involvement of all concerned is necessary because everybody can contribute to the continuous
improvement of the university.
According to the survey findings, there is a limited involvement of the members of the university
community in the formulation of the strategic planning. That is reasonable when the strategic choices and the
objectives are not the same for all the members so as to participate for their achievement.
It is noticed an inconsistency between the principles of the Quality Assurance Unit and the ones of the
Quality Assurance Authority. Although everybody acknowledges the importance of the strategic planning, there
is limited participation and the majority is the faculty members.
The strategic planning is the ultimate tool of assessment for an educational organization because it
reflects of „how things are done‟ and suggests the needs, the priorities, and the desired effects.
The strategic planning is the proposal that presents the ideal and the desirable that may not be achieved
because of specific requirements.
The strategy developed during the strategic planning should be realistic, should encourage discussion
and expression of different opinions, editing, reconsideration and evaluation.
The failure of updating the strategic planning leads to ineffective results. This finding is consistent with
the study findings of Zervopoulos & Palaskas (2010) who concluded that in the Greek public administration
there is not a feedback system for the strategic plans, so the results of the completed plans cannot be measured
and this affects the perspectives of the university departments and their competitiveness in national and
international level.
According to the announced strategic plans, the metric system of criteria and indicators, which lead to
continuous improvement of the activities and actions of universities, includes the vision and the methodology to
get close to achievement.
The evaluation of quality shows the consistency of the involved against the quality indicators and the
effectiveness regarding the functions of the university.
The internal and the external assessment of quality have a supportive role for the university and helps
the people in charge to realize the problems and the further potentials.
The work and the role both of Quality Assurance Authority and Quality Assurance Unit is of great
importance because they function as point of reference and alertness for the academic community to eliminate
the problems and the negative points andlead to improvement. Consequently, the strategic planning is constantly
updated and shows the new needs of the educational organization so as the academic community to be aware of
the progress and the new conditions.
According to the survey findings, it seems that there is not acknowledgment of the benefits of the
strategic planningin the majority of the academic community. Therefore, the quality assessment, which plays an
important role in strategic planning, usually remains unexploited.
Admittedly, the strategic planning encourages co-operations, ensures consistence and brings
opportunities of resources and infrastructure for the creation of a worldwide range university.
A binding factor in the development of a university is its siting as well as the social, political, financial,
educational and cultural network that it develops.
The outreach, the reformation of the curricula, the enhancement of quality, the review and the sufficient
funding are safety valves for the progress and development of the strategic planning.
The disrespect of the laws and institutions from the state is a negative factor for the function of
universities.
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There is a skepticism regarding the comparison with the international models due to the problematic
environment that the university develops.
The positive attitude regarding the publishing of the internal assessment findings and the verification of
the quality work of the universities shows the responsibility of the academic community, their awareness of their
mission, and their hard attempt to carry out their work.
The state must facilitate the universities because the future of the country relies on education.
Suggestions












For the formulation of the strategic planning, consistency of the members of the academic community is
required so as the planning to reflect the needs of all members of the educational organization. When
everybody embraces a purpose can work hard to fulfill it.
The self-knowledge and the general knowledge of the disadvantages and the needs is considered to be
necessary so as balance them with the appropriate measures.
The internal level assessment has to be done on a regular basis so as the organizations interested to get
feedback and use it constructively.
A basic requirement for the realization of the strategic planning is the connection with the job market
and generally the society. The interface with the job market is tosupport the research and novelty, the
products of scientific work by using technological and scientific business processes.
Dropping out university and the factors that lead population of students to quit from their studies should
be estimated and considered in the formulation of the strategic planning because it would inform
nationwide about the function of the universities regarding the advice service for the job market needs.
Also, it is essential for the universities to co-operate and built connections with the business
world.Moreover, the support of the disabled students, people of special needs, and vulnerable social
groups should be considered in the formulation of strategic planning by implementing specific policies.
The geographical isolation is resolved with the creation of the Virtual Institutes which function as
cooperation network of the academic and researching units. The role of the Virtual Institutes will
promote the cooperative research, ensuringcross-disciplinary collaborations and creating interaction in
the researching community globally.
As mentioned above, a fruitful collaboration will be developed among the universities, which ensures
the communication of the researchers and the educational organizations and are necessary and
mandatory for the formulation of the strategic planning of all universities.
The information and the education of the public through special courses and the participation in social
activities are necessary requirements for the achievement of the goals of the strategic planning(National
and Social Discussion on Education, 2016)
Universities should be governed with self-reliance, by undertaking responsibility, and accountability so
as to be prepared for the big changes, reformations and the unexpected twists of our times.
Law

Law 3374/2005, FEK 189/Ώ΄ /2.8.2005 Quality Assurance in Higher Education. Transfer system and
accumulation of credits.
Law 2038/1992, FEK 159/21/9/1992
Law 2327/1995 Formation of the National Education Committee
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Abstract
The aim of the presentresearch paperis to investigate whether and to what extent the introduction of each
educational change is related to the job satisfaction of teachers and whether it is influenced by variables such
as the teachers‟gender, age, additional studies and accrued service in education. The research topic was
investigated using the quantitative method and specifically a specially designed self-report questionnaire,
which was completedby a sample of 165 secondary education teachers of allsecondary school types working
in the Prefecture of Ilia during the period of May-June 2018.
According to the research results, the participating teachers state that most changes help them to feel satisfied.
However, there was a differentiation of the sense of satisfaction dependingon the characteristics and the
assessment of the positive or negative effects on the teachers‟ working conditions based on their personal
interests and educational work.
Moreover, the correlation between the introduction of educational changes and job satisfaction has been
shown to be influenced by factors such as the teachers‟ involvement in the way in whicha change is perceived
and implemented, their skepticism as to the centralized education system and the lack of pilot implementation
of changes.
The teachers‟ gender andaccrued service in education do not show any significant correlation with the above
findings. On the contrary, the teachers‟ additional studies and age show significant correlation. In terms of
age groups, there is a differentiation in job satisfaction among teachers with few years of teaching experience
than those who are in the last years of service in education.
Key words: educational change, job satisfaction, secondary education.
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Introduction
Change is considered a very important element for the survival and the development of an organismor an
organization,whether it be a man, a commercial business or a school.
Teachers are considered the main players in the implementation of educational changes as their concerns and
approaches as well as the importance they attach to themcomprisea key factor for the success of the attempted
changes. In addition, inasmuch as the job satisfaction ofteachers is positively linked to the efficiency and
better functioning of education establishments for the benefit of the education provided, job satisfaction
should be a key objective of educational changes.
Education, andin particular Greek education, in order to adapt to themethods of disseminating and promoting
scientific knowledge in accordance with newdevelopments in technology, communication and the information
society, has been receiving continuous changes, which alter unceasingly the educational landscape as regards
the management and organizational structures of school education, the creation of new institutions and
theframing of new laws (Poulis, 2014).
One of the key factors for the successful implementation and consolidation of all these attempted changes is
also job satisfaction, which is the subject of studyof social studies and humanities. Many researchers in both
Greece and abroadagree on the consideration that job satisfaction comprises a multilevel and multidimensional
concept with various parameters (Κoustelios, 2001).
Despite the fact that there is an urgent need for changes in education, in order to deal withbroader changes
which take place in the wider scheme of things, theoverallclimate in the teacher communityfor the
implementation of the attempted changes is negative on the grounds that theirdesign and planningprocess
isimplementedin line with each individual policy adopted by the Ministry of Education given the complete
absence of teachers (Staszetal, 1992).
According to the existing literature it is established that the active participation of teachers in the procedures
relating to educational changes and their consent for them is an important factor for their successful
implementation. Furthermore, it is acknowledged that changes in education in order to be successfully
implemented and firmly rooted,the positive attitude of teachers, who are the main players,is required
(Clement, 2014; Georgeetal, 2006;Papakonstantinou, 2008).

EDUCATIONAL CHANGES
Globalization triggers intense competition at international level that requires businesses to undergo rapid
changes, alter their organization charts, personnel skills and knowledge as well as their strategy and fields
ofactivity.
Often changes in organizations begin with strategic changes intheirmission andvision (Dessler, 2015).
Nevertheless, big changes are quite often confronted with obstacles as regards their implementation. A key
obstacle is employees, who find it difficult to accept change for various reasons such as their habitual
tendency to cling to the old mode of operation or their fear to lose their job and prestige (Dessler, 2015).
Change is a transformation process that is introduced by internal and external forces,involvingindividuals,
groups or organizationsand is intendedto lead to a new situationconcerning current values, practices and
results (Panayiotopoulos, 2018).
Changes, which have an adverse impact on employees, or do not have a clear-cut usefulness, orthey don‟t fit
to the employees‟ perceptions, are at odds withniche and status quoand nurture circumstances which develop
resistance to them. This resistanceshould be properly addressedto create the proper climate for the successful
introduction of changes.
The stepping stone for a change is the reference to positive emotional attitudes.Moreover, emphasis should be
placed on the strengths rather than the weak points of a change because otherwisethere is the risk of losing
important data which are vital for the development of an individual and its personality (Vogiatzis &
Mckee,2008).
Many researchers and scholars have been involvedin educational changes. Changes in education are very slow
compared with the rate at which changes emergeand become applied outside the area of education while at the
same time a school is under a great deal of pressure for change. Pressure can be either external or internal.
External pressuresare due to the continuous production of new knowledge, rapidtechnological upgrading,
changes in the student potential, other financial, demographic and social changes and the demands of the
educational system for self-assessment and external evaluationof teachers.
Internal pressuresare due to the new legislative framework governing the operation of schools, the
incorporation of new disciplines, the new curricula, parental pressures, low learning outcomes, changes in the
educational staff, the teachers‟quality of life in schools, and incorrect procedures adopted by or withinthe
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school
(i.e. management,
decision making, communication systems and urging of teachers)
(Panagiotopoulos, 2018).
Torrington andWeightman (1989), as referred to in Bagakis (2006), claimthat there are three types of change
in education. The firstrelates to imposing a change, in which case the initiative for change belongs to someone
else and school teachers should merely implement itwith the result that their sense of security and confidence
are lost as was done with school books and curricula.
The second type of change is adaptation,in which case the modification of occupational behavior and working
culture in general are indicated but there are problems of personal adaptation. The third typeof change is
development whereby there are obvious benefits for individuals. Such development opportunities are
promotion, change of duties and transfer.
Finally, thecapacityfor creation is considered as one of the most basic human needs and is to be found in the
ability of an individual to control the change management process while at the same time fulfilling his/her
vision. In addition, the success of educational changes is determined by a number of factors such as the
existence of a high level personal and collective development culture, which characterizes the quality of
teaching methods as well as those concerning school organization, the teachers‟ will for experimentation and
their initiatives for changes, initiatives taken by the school management, the parental supportand the support
provided by local players, the provision of any kind of technical support and the recognition of efforts for the
implementation of change (Panagiotopoulos, 2018).
Through a brief historical reference to the educational changes, which were implemented in our educational
system, it is found that these were not significantly successful because there was no participation and
consensus on the part of the teachers, who are the main players of the education system, as regards the design
of changes. Furthermore, there was absence ofconstructive dialogue and lack of various forms of technical,
financial and professional aid.
The change process needssupport in order to be implementedand established. An exploration of feelings based
on social structuralism suggests that the structuring of ourselves and our emotions are formed by the
interaction of individuals with the social environment and not only by hereditary and genetic factors (Denzin,
1984).
The social interactions,which take placein the location and the area in which educational changes are
implemented, the dynamics and the perplexity of the education systems and the strong intervention of
emotions in the teaching process are recognized by social structuralism (Sauders,2012:5-6). Thus, with a view
to gain a better picture for the teachers‟ reaction, during the design, implementation and consolidationprocess
of educational changes, the existence of a new theory is necessary which will take into account both the
environment and the individual (Van&Sleegers, 2009). The present study is determined by such a framework.

JOB SATISFACTION
Various studies in recent yearsattempt to investigate the factors affecting job satisfaction. According toLocke
(1976), the following factors contribute to employee satisfaction: autonomy, clear job description,
andrecompense, which is not necessarilyremuneration, compared to job performance. Furthermore, other
factors affecting job satisfaction are the harmonious interpersonal relationshipsamongemployees and the
harmonious relationship between themandthe administration, at all levels of the latter. Additional factors are
the facilitation oftheir workby the training organizationandfostering their sense of job security. As stated by
Sansgiry (2001), the nature of work is a key factor in job satisfaction whereas there are very stressful
professions such as the medical profession, whichaffect job satisfaction to a large extent.
The determining factor for the operation of organizations is people. It is therefore necessary to study the
incentives and disincentivesaffecting human behavior. Theanthropocentric orientationof an organization‟s
administration model is deemed to affect the job satisfaction and personal lifeof employees, the proper
functioning of an organization and accordingly the quality of manufacturedproducts or of
servicesprovided(Kontis, 1993).
Employees, whoget satisfaction from their work, can achieve increase in productivity, have lowest rates of
complaints, lateness and accidents (Montana &Charnov, 2008). Nevertheless, it has been shown that job
satisfaction is not directly but indirectly related to productivity.
The degree of efficiency and effectiveness of a teacher constitutes the basis for a solid and functional
education system. This interdependency isdirectly linked tothedegree of satisfaction obtained by his/her
profession.This degree is determined by the feeling that a teacher is experiencing as a result of his/herrole,
which is the result of the interaction between his/herinternal needs for work and what he/she isgetting in return
for it.
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Teachers‟ job satisfaction is identified with their positive emotional response as regards the scope of their
work, namely teaching. Consequently, job satisfaction results by fulfilling their professional and personal
values through their work (Klassen & Chiu, 2010).
The teaching profession has a major difference when compared to other professions since the school
environment and values create a pleasant climateboth individually and collectively while at the same
time altruistic incentives and high professional ethos are developed. Teachers feel responsible for the
extremely important task of conveying values to students and teaching them skills that are very important for
their further development(Sahlberg, 2010; Sansgiry, 2001).
The quality of interpersonal relations, the relationship between a student and a teacher, the degree of progress
of the first and the degree of working autonomy of the secondconstitute additional factors affecting job
satisfaction (Bogler &Nir, 2012). A wider categorization of the factors related to teachers‟ professional
satisfaction concerns their separation to organizational and demographic ones. The organizational factors can
be further divided in endogenous and to extraneous factors.
Lack of satisfactionfrom the teaching process occurs when a teacher loses his or her interest in teaching. As a
result, a teacher fails to provide positive incentives to students and he or she is not satisfied by his/her work as
a total. In parallel, he or she develops negative emotions both for his/her own self and for the recipients of
his/hereducational output. This situation leads to the teacher‟s emotional exhaustion and annihilation as well
as to a diminished sense of personal achievement (Platsidou & Agaliotis, 2010).

Methodology
Researchaim – research topic
The present researchseeks to reaffirm and reinforce existing data, deliver results for the targetpublic
concerned, fill the research data gaps concerning the specific scientific and geographical area and lead to
conclusionsrelating to the satisfaction of teachers obtained from educational changes. Moreover, the
presentresearch aims at developing proposals which will guide the administration to make better use of human
resources,design appropriate educational changes and adopt the necessary measuresto increase job
satisfaction.
The research topic is to investigate how and to what extentthe introduction of educational changes is linked to
teachers‟ job satisfaction.

Research sample
The research was conducted with the participation ofsecondary education teachers working in the Prefecture
of Ilia. 165 teachers replied out of the total of 1287 teachers (response rate 13%). The questionnaires were
delivered personally to the participants during the period April-May 2018.

Questionnaire structure
For the collection of data an improvised self-report questionnaire was used. The questionnaire provides for the
possibility for many teachers to participate within a short time, it is a cost-sensitive means of data collection
while data are classified and processed easily, rapidly and reliably (Robson, 2010). The drafting of an
improvised questionnaire was deemed necessary because of the lack of such a research tool that could be used
in this study.
Closed-ended questions and the 5-point Likert scale were used. The questionnaire comprises of two sections.
The first section includes questions which aim at investigating the demographic and professional data of the
survey subjects.It includes questions concerning the individual and professional characteristics of the
respondents such as sex, age, family status, additional studies, administrative status, accrued service in
education, statutory position,field of study and school type.
Thesecondsectionincludes 15 questionsandisdividedintwoparts. In the first part the teachers are asked to
express whether they agree or not with the educational changes and in the second part are advised to choose
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the extent to which the introduction of each educational change is linked to job satisfaction. The method of
drafting the second section of the questionnaire was based on “TALIS Teacher Questionnaire”.

Data Analysis
Dataprocessingandanalysiswerecarriedoutwiththeuse of SPSS software package
Version 25. Inductionanddescriptivestatisticsanalysiswereused for data processing.
Variables
werecorrelatedwiththeuseof the variance analysis method (oneWayAnova, Tukeycomparisons);sex and job
satisfaction correlations were madebyt-test control.
ThereliabilityofthesurveywasensuredwiththeuseofCronbach Ώreliability indicator, which yielded the following
values:for thethematic issue,which concerned whether the educational changes satisfy the teachers,
Cronbach‟s value wasα= 0.765;for the thematic issue,whichconcernedtheextenttowhichthe introduction of an
educational change is linked to job satisfaction,Cronbach‟s value wasα=0.800.

Research Results
Based on theprocessingof the survey data, teachersfeelsatisfiedwithmostchanges inasmuch as “yes” and
“fairly” rates reach approximately 70%. However, therearesome changes which do not satisfy the teachers
such as: 1) teacher evaluation where “no” and “fairly” responses were at a rate exceeding 75%; 2) regrouping
of teachers‟ specializations in Secondary Education by assigning the teaching of same subjects to various
specializations, prejudicingpersonal or professional interests (the percentage of teachers which are satisfied
from fairlytonot at all exceeds 88%); 3) the30-hourworkingtimeisnot at allsatisfactoryat80; and 4) access to
Technological Educational Institutions and Higher Education Institutions without entrance exams where “no”
and “fairly” responses reached 72%.
Satisfactionobtainedfromeducationalchangesbasedonsex
is
not
statistically
significant.
Theaveragevaluerangesfrom 2.2to 1.2 inwomenand from 2.2 to 1.4in men.
Regarding the correlation of the participating teachers‟ age to job satisfaction there is a statistically significant
difference (p= .048< .05). The difference is found in the age group 23-34and 56 and abovebecause p= .042
<.05.
Furthermore, teachers aged above 56seem to be less satisfied with the educational changes (average value
=2.50) compared to teachersaged 24-34 (average value=3.27).
The correlation of the participating teachers‟ additional studies with job satisfaction and professionalism
shows a statistically significant difference (p= .028>.05), whereasthe difference is apparentas regards those
teachers who hold a postgraduate degree and those who have no additional studies (p= .032<.05).

Discussionontheresults
The sample of teachers, who replied to the relevant question, stated that educational changes give in general
the feeling of satisfaction to them. This result is amplified by the relevant research results of Car (1985) and
Thomas and Nelson (2002) according to which teachers had a positive attitude to change. This finding is
differentiated from the research conducted by Dinham and Skott (2002) in England, USA, Australia and New
Zealand, countries that share many cultural and social characteristics, which however are differentiated from
the Greek reality.In the latter research it was shownlow job satisfaction obtained from changes and increase of
job stress and burn-out.
Nevertheless, changes thataffect established employment rightsand personal interests do not satisfy teachers.In
particular, mandatory working time, regrouping of specializations and to a lesser extent access to higher
education without entrance examsdo not seem to satisfy them (Kantas, 1998;Koustelios&Kousteliou 2001).
The results of the present research are also reinforced by the research of Kamptsia and Loli (2016) according
to which teacher evaluation and the increase of working time cause anxiety, and minor achievement of
employment aimsmainly as this regards secondary education teachers. The findings of the research conducted
by Stagia and Iordanidis(2014) are similar. In this researchit was first found that changes that have to do with
working and public service conditionsdo not give the feeling of satisfaction. Moreover, the findings of our
research areamplified by the research results of Kechtlermans (2005).
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Anothersignificantfindingoftheresearch isthateven thoughthegreatestpercentageofteachers is satisfied with the
changes, there is a differentiation regarding the degree of satisfaction obtained from each
change.Mostchangesgivelittle to low satisfactiontoteachersindicating that there isn‟t a large degree of
satisfaction.
Thesameresults have been produced by the research work ofTroman, (2000),
Dean, (1995),
JefreyandWoods, (1998). As stated by Ball (2010) educational changes based on a centralized and
technocratic system causestress, anxiety and uncertainty. ThefindingsoftheresearchconductedbyYimandMoses
(2016)weresimilar. In the latter, it is shown that changes affecting working conditions and the humiliation and
discrediting of teachers do not give the feeling of satisfaction but on the contrary create the feeling of
occupational stressand disappointment to them.
Furthermore, the imposition of changesusuallyvia the dominant centralized education system and thepolitical
complexions of changesin most cases raise questions and create hesitation according to the views of Bourantas
(2005) and Blasé and Kirdy (2000).
The teachers‟ sex and accrued service in education of the survey sampledoesnot seem to differentiate
significantly
the
teachers‟
job
satisfaction.
ThesefindingsaredifferentiatedbytheresearchconductedbySfaridouandNikolaidis (2009) according to which
women had a better opinion on the changes and that the additional studies do not play a role in their approach.
Onthecontrary, theresults fromCar‟s research (1985) are corroborated.
Theadditionalstudiesoftheteacherspresentstatisticalsignificance;those who hold a postgraduate degree seem to
have greater job satisfaction compared to those who have no additional studies.
This result is amplified by Car‟s research (1985) according to which teachers with additional studies are eager
to implement changes. In addition, there is a differentiation with regard to satisfaction in the age of the survey
sample, where the age group 24-34 is far more satisfied that the age group of 56 and above.This result is
reinforced by the research conducted by Poppleton (2000) andSmithetal (2000), who found that new teachers
are most receptive to change.

Conclusions
Based on the results of this research it is shown that educational changes give the feeling of satisfaction except
for those changes which affect employment rights and personal interests. An important finding from the
analysis of data is that where as the large st percentage of teachers are satisfied with the changes, there is a
differentiation as to the degree of satisfaction obtained from the introduction of each change.
This finding reveals that the teachers understand the need for change ineducation by taking a positive
approach to it. Nevertheless,the method of designing, planning and introducing changes in education without
the teachers‟ participation creates a sense of insecurity and reluctance to them. Moreover, the imposition of
changes by a centralized system such as the Greekeducation system, the political complexions of changes and
the lack of any experimental implementation raises questions and doubts.
Itis, therefore, necessary that active teachers and education officials should participate in the design and
planning committees for changes, who experience the teachers‟ problems, anxieties, needs and visions on an
everyday basis, the children‟s emotions, the parents‟ thoughts and the consideration of school by the society.
In addition, through the exploration of job satisfaction, significant data result for changes which are not
desirable for teachers and for those that create positive feelings. By adopting the assumption that those who in
siston tradition al approaches would not bein the position to address future challenges, it is necessary to create
a culture of educational changes.
The conclusions, therefore, of the research could be used by thesenior officials in the Greek Ministry
of Education for the proper design andplanning of applicable and effective educational changes. The teachers,
who are the major players of changes in schools, should be engaged in all stages of their introduction. The
changes which give jobsatisfaction affect positively the teachers‟ professionalism, activate their positive
approach to them, reduce resistances and skepticismpavingthe way for their implementation and consolidation
making thus education both modern and efficient.
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Abstract
An appropriate system of the university mentorship should be based on an adequate preparation of professors for
the mentorship role. This research posed the following survey questions: What are the necessary skills that make
one university professor an effective mentor from the students‟ point of view? How beneficial is the mentor‟s
work for the students? Do students think that the mentorship work represents a certain challenge that university
professors have to face? The techniques used are the scaling technique and the instrument of gradual scale
assessment SPUOM. The research was realized by means of the quantitative method and qualitative analysis of
the obtained results. The obtained data were processed by the software package SPSS, the program for statistical
analysis in social sciences, and were presented in the tables and graphs. The obtained results reveal students‟
opinion that an effective mentor should possess appropriate communication and interpersonal skills, be
interested in the academic and professional advancement of their students and be able to see the signs of students‟
emotional and physical stress. As regards the challenging character of the mentorship, students think that
mentorship presupposes a heavy workload (M=4.05), great responsibility (M=4.37), as well as a professor‟s full
engagement (M=4.16).
Key words: mentoring, students, attitudes, university professors
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INTRODUCTION
The term “mentor” is used frequently, both in everyday conversation and in scholarly reference
materials; however, people outside the scholarly and academic circles know little about the disagreements on the
genesis and meaning of this term (Šijakoviš, 2015). The researchers of the mentorship issue mostly struggle with
a variety of definitions found in reference materials and various terms used for the study of the name, role and
activities of the person who gives advice and instruction (Turner, 1993). The term “mentor” is used in the
Serbian language with the same meanings as it is used in English. The term mentee in English has no adequate
equivalent in Serbian and is thus only determined descriptively (Bjekiš, 2016). Mentorship is defined as a
naturally formed interrelationship between a younger and an older person, designed so as to promote and
improve professional advancement (Rose, Rukstalis & Schuckit 2005). In the academic context, this is a
professor-student relationship (Sands, Parson & Duane, 1991), which means that a more experienced colleague
offers assistance and support to a younger one (Yirci & Kocabas 2010). Mentorship presupposes trust and
mutual respect of the partners in this relationship (Neacsu, 2013).
Mentorship relationship may be structured or unrestrained. It can last for a relatively short period of
time, with occasional intervals and a possibility to be continued at a certain moment in the future. The mentorstudent relationship is characterized by feelings of altruism and voluntarism in regard to the younger colleague
(Gus & Garmel, 2004).
Professors – mentors are selected by the academic bodies of departments or by scientific councils.
The academic practice commands that the mentor be the best and the most experienced professor and expert in
the field who can assess the quality of students‟ academic work and study (Glossary of Education Terms, 2014).
Mentors are recognized by their practical knowledge that contributes to the theoretical knowledge which
students attain during their university studies (Maphalala, 2013). The reputation of an excellent research mentor
attracts students and colleagues with similar research interests. Moreover, such experts can obtain support and
resources from their own institutions of higher education or they can be given necessary funding by various
sponsors (Morrison-Beedy, Aronowitz, Dyne & Mkandawire, 2001). Also, it is possible that by doing this work,
professors-mentors may relive their own youth and simultaneously enjoy it (Kosoko-Lasaki, Sonnino & Voytko,
2006). The benefits of an effective mentorship include: a higher level of professional satisfaction, an
acknowledgement of the contribution to the colleague‟s academic achievement and students‟ success in studying
as well as personal improvement (Gus & Garmel, 2004). On the other hand, the mentorship is beneficial for
students since they are introduced into academic instruction, career development and cooperation with future
colleagues in their field (Thomas, Willis & Davis, 2007).
The professor-mentor has to encourage students to use their potential, help them whenever possible,
offer creative feedback information, transfer their own knowledge, be the role model (Gus & Garmel, 2004) and
provide directions regarding any professional issues (Berk, Berg, Mortimer, Walton-Moss & Yeo, 2005). An
effective mentorship is the process that depends both on mentors and students. The student is expected to trust
their mentor, be actively involved and interested in their mutual cooperation. However, they should not become
dependent on their mentor or be their competition, but rather able to end that relationship after a previously
determined period of time (Fischer & Van Andel, 2002). Potential obstacles to achieving an effective mentorship
may be overcome by frequent formative evaluations that ensue after the development of the collegial relationship
(Hudson, 2013).
Mentorship contributes to the advancement of the quality of an individual and of an organization as a
whole. The culture of mentorship has been developed worldwide as a method of quality improvement in various
fields of work, especially in education (Popoviš, Subotiš, Grboviš, Bulatoviš, Luteršek, Gazivoda & Maslovariš,
2009). Therefore, the comprehension of the concept of mentorship and its effect on students requires a valid
theoretical conceptualization (Crisp & Cruz, 2009).
A great number of studies conducted in recent years prove that this issue is quite significant and
contemporary. The obtained results define personal characteristics that a qualified and suitable mentor should
have: enthusiastic (57%), resourceful (27%), friendly 25%, educated (20%), with communicative competence
(18%), appealing, dedicated, flexible, creative, caring and a good listener (Hudson & Nguyen, 2008).
The results of the study conducted with 232 junior students and 302 senior students of medicine at
the University of San Francisco show that the mentor‟s support to students involves motivation (98%), moral
support (91%) and offering advice (60%) (Aagaard & Hauer, 2003).
The students who were included in the research conducted by Kosoko-Lasaki et al (Kosoko-Lasaki,
Sonnino & Voytko, 2006) emphasized that they greatly benefited from the mentorship process regarding career
advice, feedback information and emotional support. The professors-mentors also emphasized positive reflexive
information they obtained from their mentorship activities. The professors particularly underlined their personal
feeling that they helped their students in determining their career goals.
The research conducted by Cronan-Hillix, Gensheimer, Cronan-Hillix & Davidson (1986) examined
the students‟ attitudes regarding the role of the professor-mentor in the academic activities contributing to their
graduation. Ninety students, the holders of a BA in Psychology, were involved in this research and answered the
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questions about the mentor‟s characteristics and their role in professional and social life. The obtained results
proved that personal characteristics were crucial in determining a good mentor and that they were even more
significant than the professor‟s intellectual and professional competence. The results also showed that students
emphasized the fact that good mentors promoted professional productivity that involved their engagement in the
research and publication of scholarly work.
The goal of the study conducted by Nora & Crisp (2007) was to identify the dimensions related to the
issue of mentorship. Four main domains were identified: psychological or emotional support, determining career
goals, academic support and the existence of a role model. 200 students of an institution from the south central
part of the USA were involved in the study. The results of the study showed that mentorship programmes helped
students to become more engaged in academic activities and in gaining experience necessary for their faculty
duties.
The research conducted by Dimitriadis, von der Borch, Stormann, Meinel, Moder, Reincke & Fisher
(2012) involved 534 students who completed the survey on their expectations from the mentorship process. The
students observed their mentors as advisors, creators of ideas, role models and all of the respondents confirmed
how the relationship with their mentors had a positive effect on their career planning.
The aforementioned research results indicate that a great number of authors are interested in the study
of students‟ and professors‟ perspective of the metnorship process. A lot of studies dealt with this issue in the
field of medicine and psychology. Our research was conducted with the purpose of analyzing and discussing the
mentorship practice in the field of social sciences, humanities and philological sciences in our education system
from the students‟ perspective.
RESEARCH METHOD
The research examined the master‟s students attitudes towards the mentorship work of university professors. The
students‟ attitudes were determined on the basis of their personal assessment of the degree of agreement with
their model (perspective) of an effective mentor, which was formed as items on the assessment scale SPUOM.
Participation in writing term papers, essays and conducting researches are the prerequisites for the academic
engagement of the students of the Faculty of Philosophy in Nis. Moreover, all master‟s students already had
enough experience in their cooperation with the professors while writing their master‟s theses. Therefore, all the
students who participated in the research had some experience concerning the mentorship process. Thus, all the
respondents valued their attitudes from their personal experience on the assessment scale SPUOM. The goal of
the research was to determine students‟ attitudes concerning the following: the skills that make university
professors good and effective mentors, benefits of a successful mentorship work and a dominant type of
communication between the professor-mentor and students.
185 master‟s students of the Faculty of Philosophy in Nis participated in this research. The differences in their
attitudes were analyzed with regard to their average overall grade (104 students had an average overall grade
ranging from 6.00 to 8.50 and 81 students had an average overall grade from 8.00 to 10.00) and the department
of study (119 students from the departments of social sciences and humanities (Pedagogy, Psychology,
Sociology, History, Philosophy, Journalism and Communicology)) and 66 students from the philological
departments (Serbian Language and Literature, English Department, French Language and Literature, Russian
Language and Literature).
The techniques of survey and scaling were used. The students‟ attitudes were examined by means of the
instrument particularly constructed for this purpose (the questionnaire with the five-degree Likert-type scale –
SPUOM). The questionnaire SPUOM was composed of two questions of closed type and 30 items on the
assessment scale. The Cronbach‟s alpha coefficient for the assessment scale SPUOM was 0.90, which proves the
reliability and relevance of the scale (SPUOM) for this sample.
RESULTS AND DISCUSION
Table 1 shows the dominant type of the communication between professors-mentors and students, as well as the
way in which professors provided feedback on their students‟ academic engagement.

How do you usually
communicate with
professors who are
mentors?

Table 1. Type of mentor-student communication
N
M
sd
ρ2
Direct communication,
93
˝face to face˝
1.55
0.60
63.60
Electronically (e-mail)
81
Other ways

11

255

df

p

2

0.00
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How do your professors
provide feedback on your
work engagement?

Through the tactically
stated suggestions
expressed directly in the
text to which they relate

77
1.71

Direct communication
exclusevely

84

Other ways

24

0.68

34.90

2

0.00

The presented results show that direct communication (during office hours) and electronic communication (by email) represent the most frequent forms of contact between mentors and students (only 11 students stated other
ways of communication). However, a somewhat larger number of students, 93 of them, obtained feedback on
their work engagement in direct communication with professors, in comparison to 81 students who chose
electronic communication by e-mail.
Judging by the answers offered by the students of the Faculty of Philosophy, it can be concluded that
professors provided feedback and suggestions mostly in direct communication with students (84) and also
through the tactically stated suggestions expressed directly in the text they were related to (77). A considerably
smaller number of professors (24) used other ways of providing suggestions and feedback on students‟ work
engagement and academic duties.
Table 2. Differences in students‟ attitudes towards the skills of an effective mentor regarding the department of
study
An effective mentor‟s skills

Department

M

sd

An effective mentor has adequate
communication and interpersonal
skills
An effective mentor shows interest in
career development and professional
advancement of their mentees
An effective mentor has an
interpersonal as well as a professional
relationship with students
An effective mentor is able to
recognize the signs of emotional and
physical stress of their mentees
An effective mentor is biased towards
their students, but not towards their
work
An effective mentor is able to offer
advice and guidance to students on
academic issues

soc.-hum.

4.63

0.58

philological

4.45

0.58

soc.-hum.

4.52

0.68

philological

4.21

0.69

soc.-hum.

4.66

0.60

philological

4.43

0.63

soc.-hum.

4.21

0.79

philological

3.83

0.92

soc.-hum.

3.38

1.12

philological

3.01

0.98

soc.-hum.

4.56

0.60

philological

4.36

0.62

t

df

p

1.96

183

0.05

2.92

183

0.00

2.38

183

0.01

2.98

183

0.00

2.24

183

0.02

2.12

183

0.03

Table 2 shows statistically significant differences in the attitudes expressed by the students of the
Faculty of Philosophy in Nis on the skills that an effective and competent mentor should possess regarding their
departments of study. The differences were estimated by the t-test while the results were analyzed by means of
the level of statistical significance of p>0.05.
The respondents from both categories agreed about the statement that an effective mentor should possess
adequate communication and interpersonal skills. However, the students of social sciences and humanities
expressed a somewhat higher degree of agreement with the aforementioned statement (M=4.63) in comparison to
the students of philological departments (M=4.45). A statistically significant difference (p - 0.00) was evident as
regards the statement An effective mentor shows interest in career development and professional advancement of
their mentees. Namely, the students of social sciences rated it more positively (M=4.52) than their colleagues
from the philological departments (M=4.21). The students of all departments of the Faculty of Philosophy in Nis
agreed upon the fact that an effective mentor must form an adequate interpersonal and professional relationship
with their students (since they mostly chose number 4, which means “I agree” on the five-degree SPUOM scale).
Yet, the students of social sciences and humanities again expressed a somewhat higher degree of agreement with
this statement (M=4.66) than the students of the Serbian, English, French and Russian Departments (M=4.43).
A statistically significant difference was observed regarding the statement An effective mentor is able to
recognize the signs of emotional and physical stress of their mentees. Namely, this statement was particularly
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supported by the students of social sciences and humanities who rated it as 4 on the SPUOM scale, i.e. expressed
their attitude as “I agree” (M=4.21). The attitudes of the students of philological departments may be interpreted
as partial agreement with the statement (M=3.83).
Contrary to the previously discussed results of the research, the respondents from both categories (students of
social sciences and humanities and students of philological departments) expressed a neutral attitude, “I neither
agree nor disagree”, towards the statement An effective mentor is biased towards their students, but not towards
their work. Therefore, the students of the Faculty of Philosophy in Nis expect that an unbiased, impartial
relationship between university professors and their students has to be reflected on their attitude towards the
quality of the realized academic achievements and duties (M=3.38 and M=3.01). The research results also
emphasize that the respondents believe that readiness to offer advice regarding academic issues is one of the
desireable characteristics of an effective professor-mentor. However, this characteristic was rated more
positively by the students of social sciences and humanities (M=4.56) than the students of philology (M =4.36).
The obtained results should be considered in the context of the academic demands that the students of different
departments of the Faculty of Philosophy in Nis have to fulfill. It means that the very nature of certain sciences
studied at this faculty, such as pedagogy, psychology and other social sciences and humanities, makes them
implicitly more suitable for conducting scientific research and projects. Thus, the students of these departments
are more experienced than their colleagues from other departments when the phenomenon of mentorship is
concerned, which is, to some extent, in accordance with the obtained results that show how the students from this
category demonstrated greater expectations and demands from their professors-mentors than the students from
the other category included in the research.
Another criterion for the analysis of the students‟ attitudes was their overall average grade obtained up to the
beginning of the research.

Table 3. Students‘ attitudes towards the challenges of the mentorship
I
I neither
I
Limitations of Mentoring
complet
I
agree
complet
I agree
M
Work
ely
disagree
nor
ely
disagree
disagree
disagree
Effective performance of
the mentoring role
requires increased
workload and
engagement

Effective performance of
the mentoring role is a
great responsibility

Performing the
mentoring role is a
stressful job

When starting their
academic career,
professors may have
some uncertainties about
how to effectively
mentor

f

1

4

44

70

66

%

5

2.2

23.8

37.8

35.7

f

/

2

19

72

92

%

/

1.1

10.3

38.9

49.7

f

3

26

63

65

28

%

1.6

14.1

34.1

35.1

15.1

f

1

9

37

89

49

%

5

4.9

20.0
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48.1

sd

26.5

4.05

0.85

4.37

0.71

3.48

0.96

3.95

0.84
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When starting their
academic career,
professors may have
some doubts about how
to objectively assess the
progress and engagement
of a student

Effective mentoring
requires an increased
workload
The student‟s work under
the leadership of the
professor requires the
maximum engagement of
the mentor in order to
achieve appropriate
scholarly results

f

3

6

33

95

48

%

1.6

3.2

17.8

51.4

25.9

f

3

6

48

83

45

%

1.6

3.2

25.9

44.9

24.3

f

2

4

28

79

72

%

1.1

2.2

15.1

42.7

3.96

0.84

3.87

0.87

4.16

0.83

38.9

Table 3 presents the students‟ attitudes towards the limitations of mentoring work of university professors. The
conclusions are the following: the respondents agreed with the statement that the mentoring role requires
increased workload and engagement (M=4.05); that an effective performance of the mentoring role is a great
responsibility (M=4.37); that mentorship presupposes the maximum engagement on the mentor‟s part so that the
student may achieve appropriate scholarly results (M=4.16). These are the statements with which the majority of
the respondents agreed (37.8%; 38.9% and 42%). However, the performance of the mentoring role was not
perceived as an exceptionally stressful job (M=3.48).
The largest percentage of the respondents agreed with the statement that young professors might have some
uncertainties at the start of their academic careers about how to mentor students effectively (48.1%) and how to
assess the progress and engagement of their students (51.4%). Almost half of the respondents (44.9%) realized
that an increased workload was a limiting factor of the mentorship work, whereas a quarter of the respondents
(25.9%) were neutral regarding this statement.
The analysis of the obtained results leads to the conclusion that the students of the Faculty of Philosophy in Nis,
who participated in this research, predominantly understand all the difficulties that university professors
encounter while mentoring as well as the complexity and responsibility of this academic engagement.

Table 4. Differences in students‘ attitudes towards the limitations of mentoring work of the professor regarding
the department of study
Department
M
sd
t
df
p
Effective performance of a mentoring
soc.-hum.
4.15
0.80
role requires increased workload and
1.97
183
0.04
philological
3.89
0.91
engagement
soc.-hum.
4.45
0.68
Effective performance of the mentoring
2.09
183
0.03
role is a great responsibility
philological
4.22
0.73
When starting their academic career,
soc.-hum.
4.04
0.80
professors may feel some uncertainties
1.98
183
0.04
philological
3.78
0.88
about how to effectively mentor
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Table 4 shows statistically significant differences in the students‟ attitudes towards the limitations of the
mentoring work regarding their department of study. The obtained results demonstrate that the students of social
sciences and humanities at the Faculty of Philosophy in Nis (the Departments of Pedagogy, Psychology, Hisotry,
Sociology and Philosophy) agreed with the statement that an effective mentorship presupposed increased
workload and engagement (M=4.15). Contrary to their views, the students of some of the philological
departments at the Faculty of Philosophy in Nis (the Department of the Serbian Language and Literature, English
Department, the Department of the French Language and Literature and the Department of the Russian
Language and Literature) expressed a somewhat lower level of agreement, which might be interpreted as a
partial agreement with the statement (M=3.89).
The analysis of the responses offered by the participants in the research indicates that the students of social
sciences and humanities are slightly more aware of how responsible the mentorship work is (M=4.45) than the
student of philological departments at the Faculty of Philosophy in Nis (M=4.22). Moreover, while the students
of social sciences and humanities agreed with the statement that young professors starting their academic careers
might experience some uncertainties about how to effectively mentor their students (M=4.04), the students of
philological departments were approximately neutral regarding this statement and chose the answer “I neither
agree nor disagree” (M=3.87).
The obtained results have to be analyzed in the context of the students‟ obligations and duties at respective
departments. Namely, the students of social sciences and humanities are quite frequently engaged in writing term
papers, research projects and presentations (consequently, more experienced in cooperating with their
professors-mentors). Therefore, the results, which suggest that the students of social sciences and humanities are
more informed and critical regarding this issue than their colleagues from the philological departments, stand to
reason.
An effective mentorship presupposes increased workload and engagement. The professors are also expected to
be maximally engaged in the students‟ work in order to help them achieve appropriate scholarly standards. The
obtained results related to the limitations of the mentoring work of the university professors were analyzed
regarding the overall average grade of the students, as well (ranging from 6.00 to 8.50 and from 8.60 to 10.00),
while the statistically significant differences were obtained by means of the t-test.

Table 5: Students' attitudes towards professors‘ benefits from the effective mentoring
I neither
I
I
Benefits of the
I
agree
I
completely
completely
M
effective mentoring
disagree
nor
agree
disagree
disagree
disagree
Students will inform
professors about new f
/
4
36
90
55
knowledge and
competencies
4.05
acquired owing to
%
/
2.2
19.5
48.6
29.7
their effective
mentoring
The emergence of
successful new
f
/
2
22
80
81
scientists in the
professional field
4.29
increases the
professional
%
/
1.1
11.9
43.2
43.8
reputation of the
mentor
The information
f
1
1
26
76
81
about effective
mentors is quickly
4.27
“spread” among
%
0.5
0.5
14.1
41.1
43.8
students
Effective mentoring
f
2
3
39
80
61
involves a personal
4.05
satisfaction of the
%
1.1
1.6
21.1
43.2
33.0
professor
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Effective performing
of the mentor role
contributes to the
improvement of the
discipline
EM improves the
scientific discipline
because students potential future
researchers make a
significant
contribution to the
profession
EM will sometimes
learn from their
students by
correcting the
mistakes they make
EM provides
reputation among the
academic staff and
career advancement

f

/

10

37

80

58

%

/

5.4

20.0

43.2

31.4

f

/

5

27

88

65

%

/

2.7

14.6

47.6

35.1

f

/

1

25

83

76

%

/

0.5

13.5

44.9

41.1

f

/

4

36

90

55

%

/

2.2

19.5

48.6

29.7

4.0

0.85

4.15

0.7

4.26

0.70

4.14

0.84

Table 5 presents the students‟ attitudes towards the benefits of an effective mentorship. The students were
presented with eight potential benefits to assess, from those related to the actual benefits that professors might
have from their effective mentorship (effective mentorship provides academic reputation and professional
advancement) to the benefits of pro-social character (effective mentorship contributes to the improvement of the
scientific discipline and effective mentorship significantly improves the discipline). The students agreed with all
the statements related to the benefits of an effective mentorship since they chose number 4, which is the answer
“I agree” on the five-degree SPUOM scale. Almost half of the respondents (48,6 %) emphasized that the
students would gladly inform their professors about the professional knowledge and competences acquired
owing to the professors‟ effective mentorship. An identical percentage of the students of the Faculty of
Philosophy in Nis (43,2 %) agreed with the following statements: The emergence of successful new scientists in
the professional field increases the professional reputation of the mentor, Effective mentoring involves a
personal satisfaction of the professor, Effective performing of the mentor role contributes to the improvement of
the discipline and Effective mentorship provides reputation among the academic staff and career advancement.
The largest percentage of the respondents (47.6%) agreed with the statement Effective mentorship improves the
scientific discipline because students - potential future researchers make a significant contribution to the
profession, while none of the participants in the research expressed the lowest level of disagreement with this
statement. The students of the Faculty of Philosophy in Nis also think that an effective mentorship may
indirectly improve the professors‟ professional competences since they themselves will learn by correcting the
mistakes students make and by exploring students‟ ideas and suggestions more thoroughly (44.9%).
Table 6.Differences in students‘ attitudes towards the benefits of effective mentoring regarding the department of
study
Benefits of the effective mentoring
Department
M
sd
t
df
p
Students will inform professors about new
soc.-hum.
4.14
0.75
knowledge and competencies acquired
2.02
183
0.04
philological
3.90
0.75
owing to their effective mentoring
The emergence of successful new scientists
soc.-hum.
4.40
0.66
in the professional field increases the
2.74
183
0.00
philological
4.10
0.76
professional reputation of mentors
A professor effectively performing the
soc.-hum.
4.15
0.81
mentoring role contributes to the
3.38
183
0.00
philological
3.72
0.86
improvement of the discipline
EM improves the discipline because
soc.-hum.
4.27
0.72
students - potential future researchers make
3.07
183
0.00
philological
3.92
0.79
a significant contribution to the profession
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Table 6 shows the differences present in the students‟ attitudes towards the benefits of an effective mentorship
regarding their departments of study. The obtained results lead to the conclusion that a larger number of the
students of social sciences and humanities at the Faculty of Philosophy in Nis will inform their professors about
new knowledge and competences acquired owing to the professors‟ effective mentorship (M=4.14) than the
students of philological departments (M=3.90). The respondents from both categories of students agreed with the
statement that the emergence of successful new scientists in the professional field increased the professional
reputation of mentors. However, the higher level of agreement was provided by the students of social sciences
and humanities (M=4.40) than by the students of Serbian, French, Russian and English (M=4.10).
The students of social sciences and humanities agreed with the following statements: A professor effectively
performing the mentoring role contributes to the improvement of the discipline (M=4.15) and Effective
mentorship improves the discipline because students - potential future researchers make a significant
contribution to the profession (M=4.27). On the other hand, the students of philological departments were
neutral regarding this statement and chose the answer “I neither agree nor disagree”. More precisely, the students
from this category of the respondents did not agree with the statement that an effective performing of the
mentoring role might improve the discipline (M=3.72) nor with the statement that it might contribute to the
creation of future successful researchers in the field (M=3.92).
An effective performance of the mentoring role provides reputation among the academic staff and career
advancement. Also, the students expressed their inclination towards informing their professors about the new
knowledge and competences acquired owing to the professors‟ effective mentorship. This research examined the
way in which the aforementioned benefits were perceived by the students with different academic achievements,
as well (with the overall average grade ranging from 6.00 to 8.50 and from 8.60 to 10.00).
The students with different academic achievements perceived the benefits that the professors might have from an
effective mentorship in an almost identical way. Therefore, it can be concluded that the overall average grade of
the students of the Faculty of Philosophy in Nis did not significantly influence their perception of the studied
issues.
CONCLUSION AND LIMITATIONS
The initial goal of the conducted research was focused on three aspects of the mentorship process performed by
the university professors: skills of an effective mentor, challenges of the mentorship work and the benefits of the
effective and adequate mentoring.
As regards the skills that an effective mentor should possess, the obtained results indicate that both professional
and social competences of professors-mentors are imporant. Thus, the creation of an appropriate and functional
interrelationship between students and professors is of great significance. From the students‟ perspective, the
professors‟ expert knowledge and professional competences contribute to the effective mentoring only if they are
supported by their interpersonal skills and interests in the professional and academic advancement of their
students. The future researches of the skills of an effective mentor may focus on the university professors‟ views
and attitudes in order to determine whether they will give priority to personal or professional competences
regarding the mentorship.
A large part of the mentors‟ engagement and work remains unknown to students since it is not performed in
classes. Therefore, it was interesting to examine the way in which students perceived the mentorship process.
The results of this study prove that it is very important to include the students into the mentorship process by
introducing the obligatory practice of mentoring the work of other colleagues. The students who are already
inclined to performing scientific research will thus gain experience in reviewing their colleagues‟ papers
(mentoring) during their studies.
The limitation of the conducted research is the fact that the respondents were only the students of the Faculty of
Philosophy in Nis, so the obtained results cannot be generalized and applied to the students of other faculties as
valid. Also, one of the limitations is the fact that the obtained results were analyzed only regarding the
department of study and the overall average grade, which means that potential changes in attitudes of the
students enrolling in the next year of study cannot be detected in this way. It is suggested that the future research
of the academic mentorship be focused on the study of the professors‟ attitudes with the purpose of exploring
this issue from their perspective and thus completing the overall idea of this problem. Moreover, determining
difference in the students‟ attitudes towards mentorship regarding their gender and year of study would be a
considerable scientific contribution to this field.
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ABSTRACT
The correct timely interpretation of the emotional state of the young child is one of the things that should be
known, before and above all, by the teacher, as this depends on the course for the best possible outcome of the
lesson, within the class, and of the learning process, more generally, inside and outside of it. But how easy is it to
understand precisely the feeling of a little child, from his expression? This question is what our research is
intended to answer. Our aim is to show the "exiting" of emotion to the person, the child, in order to draw the
appropriate conclusions about the degree of the possible difficulty in timely, correct interpretation of his
emotional state, the expression of his person, his emotional life. In a representative sample of 144 children (6, 9
and 11 years old, of the same number of boys and girls in each group), the process of expression of emotion,
which was caused by the listening of musical pieces of music therapy program (J. Guilhot, J. Most, E, Lecourt
and V. Pailles (1981, 1982) of the French Music Therapy School) of musical influences and emotion-inducing
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emotions, the choice of the subject, the same time each time it would need, and, from one point onwards,
artificial (with the introduction of disgusting intel image-economic, choice of subject, the same every time, he
would take) the engagement of advancement intended to emerge in the expression of emotion. At the end of each
phase, the subject recorded, with the highest possible precision, the grade (1 to 7), in which he felt, what he felt
during the course. On the video they saw, without sound, four judges (two men and two women), fully educated
by the Coordinator, to recognize emotional expression for a year, and impressed the emotional expression of the
subjects, at each stage, on the same scale. Thus, we would compare the emotional substratum (what the subjects
said they felt) with (before and after the stop) expressive emotional effect (what the judges said they saw) the
expression, that is, of the emotion that is being experienced (what the judges have seen with what the subjects
felt as a feeling), thus having compared the expression and the expression of genuine emotions. We found (for
statistical analysis of the data, Wilcoxon and Whitney Mann tests, at a significance level of 0.05, with most
beneficial data being only in Disgust, in Sadness and Happiness , anyway, however, statistically , considerably
above or below this limit, increase the expressivity of the 9-year-old children in particular. Smaller children have
difficulty expressing themselves, due to the non-neuromuscular maturation of their face. The older children
avoid their emotional expression, for psychosocial, main reasons. Teachers should be well aware that at least the
regret, especially of very young children, but also of pre-puberty, are much larger than they think, and adapt to
the emotional state of the children in a timely, correct way, as this depends on the course of the lesson in the
classroom.
Key words: emotion, feeling ( sentiment), expression, person (face), communication

IMPORTΑTΗΟΝ
The man wants will not communicate. This seems to be (and indeed is) the same as living. Transmitter
communication involves a lot of things, perhaps more than one might suppose: movements and postures of the
body, contact, look, speech, parody, attire, distance, space, conditions in which all this happens, etc. (Diakoianni
- Tarlatzi, 1981). There are so many factors that one ought to see, watch and count on, in a relationship that, of
course, could not have said that he interpreted the transmitter correctly: most of the time, we do, this is wrong,
sometimes we even fall into confusion (Dimoulas, 1999a, b). The person is a primary source of information,
playing the most important role in the communication relationship (Diakoyiannis - Tarlatzis, 1981). In such a
relationship, the person is a continuous message emitter, which is a stimulus for the response of others (Ekman
and Friesen, 1975). But it will be wrong to receive the message of the person cut off by the rest of the
functionality and importance of the body and, more so, out of the conditions in which, every time, it happens,
what the person says. For scientific and research purposes, of course, it may be difficult to make a difference,
but, of course, our conclusions from the person should be subject to the fact that everything we see in the person
is within a changing treatise.
In our century, and especially in the last decades, we have a geometrically growing, terrible explosion of
gathering such information for the person as a source of information and, of course, with a very large collection
of interpretations given to them. From these interpretations, others are less and others are more satisfactory.
Generally, the development of our behavioral (experimental psychology, neurophysiology, clinical and social
psychology, sociology, etc.) in our century, especially in recent decades, has allowed us to better understand this
issue. Today, we certainly have gone a long way in this matter. Today we know too many things, perhaps more
(much more) than we can interpret satisfactorily for the person as a source of information. Certainly, despite this
terrible explosion of knowledge and interpretations we currently have of the person as a messenger, we can not
believe that our knowledge, and especially the interpretations given, are final. Every day, we knew insights come
into the light and new interpretations are proposed. It is natural: science advances in perpetuity.
In the case of the emotional part of the informative character of the child's face, the subject, which, of course, has
been studied, albeit not in a systematic way, abroad, should be considered serious (Dimoulas et al., 2016): how
easy it is to understand, in a timely manner, the emotion of the young child (Dimoulas, 1999a) from his
expression (Dimoula et al., 2016); The purpose of this work was to contribute to a deeper and better
understanding of the function of expression, with tools for the expression of facial emotions, not simply as a
phenomenon but in depth, that is to say, in connection with the emotion it causes, as a function), which means
this neuro-psychological assessment of this function, especially to the child, often a victim of misconception of
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his or her psychological condition, by parents who are supposed to know them well but also by their teachers in
the lesson or rather, to the overall educational process, the positive development of which depends on the good
psychological mood of children.
WORKING AFFAIRS
It is known that emotional expression of the person is related to the psyche of the person expressing it. This will
was secured in this experimental work by submitting the musically listening tracks that stimulate emotions.
Around the two dominant opposing feelings of Lips and Joy, which would be concerned with the research, other
emotions could be excited: this is why the study positively involves the whole dimension of the known world
sentiments. As long as subjects are subjected to the musical stimulation of their emotions, it should be
considered that there is the experience of these emotions. In order to control this, at some point, and without
interrupting the above submission, in which it was assumed that the living and the corresponding expression of
emotions would be assumed, the whole process would have to be blocked, interfering with a feeling capable of
realizing it. It was thought that the powerful disgusting fantastic image could do what it was looking for. The
results showed that this was a strong case. The now biased emotional substratum would, of course, have to come
out, as a genuine state, to the expression of the person. In addition to anything else he wanted to emerge (all the
measurements would all be made in the dimension of emotions), with the interference of both an inhibiting
emotional factor, at least, the previous emotion would be cut off or reduced, in the case of Joy, or would grow in
the case of Sorrow as Sadness and Disgust belong to the same group of negative, so-called, emotions. The above
would be separate for the two sexes, not so, because this is the regular practice, but mainly because of the
differences between the sexes in all the procedures of the experiment, according to the literature.
SAMPLING
In this survey, any child, girl-girl, -6+, -9+, -11+ years of elementary school, medium socio-economic level,
from any part of the country, from Greek parents living , at least since the birth of their child and then, as well as
their own child, in Greece. With a headquarters in Larissa, a center, of course, a geographic country, it could be
assumed that all that children would like to participate, of course with the will and approval of their parents,
would have the same (almost) ability to do so. It was considered reasonable that the announcement of the survey
would be equally successful, to the travelers, to and from the city, with posted announcements, at all the exits
and entrances of the stations, of all means of public transport (OHS station). E. and KTEL). So, both in Larissa
and the citizens of Larissa would have (almost) the same chance to know the fact of conducting this research,
which was going to be in Larissa.
EXPERIMENTAL PLAN
The Subjects would be all under the same conditions. Given that it would be considered whether the expression
of feelings in the face is physiologically achieved to the extent that we feel, first of all, to check whether the
person does not express expressively the emotion that he would be asked to express, that is, the expressive effect
is, in fact, an expressive effect on the stimuli, which would be subjected to the subject, precisely for this, the
expressive result, and is not, more or less, established (by the time of the experimental process) condition of the
subject, that the person is generally neutral when , of course, they are not under the influence of stimuli, they
coax feelings. . Of course, this should definitely be the first thing before anything else in the process. The control
of the validity of the instrument (the disgusting fantastic image), which would be attempted, at any time, would
have to be followed, on a neutral, again, expression, which had just been checked, of the musical stimuli of the
subject's experience. It would follow the stage of listening to the musical pieces, sad and joyful, according to the
preference of the subjects, by a triad of them. The twenty-four possible successive phases of control / queue /
jamming / jamming phases were formed to place the subjects in almost the same alternations so that the
prophylactic measures of the succession effects are not altered (at least) (genders) x 24 (successions) = 48, filling
the cells, drawing lots, boys and girls, who have expressed interest, about a year, from the start of the research
work, by draw, in equal number, for each case.
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EXPERIMENTAL PROCEDURE
Given that the expression of the subjects should be judged at the end of the experiment, and also given that they
are emotions encoded only to the person, without any additional movement, the subjects should, according to the
above, during the actual experimental process, at the time of filming, with the head, as far as possible, in order to
be able to best criticize the result of their expression in a comfortable chair in which the subject, comfortable, but
not "anatomically".
Expression should be caused by a joyful or sad stimulus, respectively. As such, excerpts of the first three (3)
minutes (according to the underlying findings of musical-psychological research, for musical therapy) of musical
works (selection made by chance, among many others) were used, causing Joy and Sadness. Six cassettes (3, for
Sorrow, and 3 for Joy) were formed, with only the part used, from these extracts, for easier use in handling them.
Subjects would choose, for each case, one for each case. The challenge of expression should, from one point on,
be prevented by a feeling of disgust which would be self-inflicted by a luminous signal at the top of the camera
lens that would be taken to follow the criticism of the films, by introducing into her mind (imagination) most
strong (in intensity and duration, combined), at the discretion of the subject, a disgusting image that could have
the subject of the same that he had always chosen for use. In order to control the neutrality of the person, a
cassette was created with letters and numbers, selected at random, by draw, at the same time, for each item and
for each rest interval between the elements, and with the same acuity (rhythm, intensity, voice, tint, etc.) of the
data. It needed a numerator to measure the emotion of the youngest children, where it would be needed (none of
the children needed it), while a stereo for the broadcast of the musical works and a camera for the reception
would be hidden behind a crowbar. The experimenter was provided with a summary record of all the data.
The cassettes, created by the filming of the process, had to see a team of judges. The group of judges of the
expression of the emotions of the subjects would be two men and two women, according to a constant preference
of equal, highest education, age of about the same, between them, upon desire, which they themselves
manifested, as was done by sampling of the subjects. They all worked together but separately from each other at
the same time and space without listening to the sound of the video cassettes where the whole experimental
process was recorded to avoid influencing emotion-inducing music only on the basis of the image.
The views, subjects and judges were graded, both in qualitative and numerical terms, from 1 to 7, on a sevenpoint scale, as follows: little - very little - little - medium - very - very much - "(4), around which more or less
would unfold for each one.
STATISTICAL ANALYSIS
Despite the free condition of expressing any emotion, as it was, of course, under the influence of sad or joyful
music, only the corresponding situations of Sadness and Joy were created, and only sporadically some effects of
other emotions, mainly homologous, , however, were so few that they did not justify statistical analysis. The data
did not meet the regularity criterion as it did not follow the normal distribution. This has forced non-parametric
statistical checks to be made for the necessary comparisons. The statistical tests that were applied are: a)
Wilcoxon Matched - Pairs Signed - Ranks Test (more simply, Wilcoxon Matched - Pairs Test or simply
Wilcoxon Test): for comparison of observations of the same people (Subjects or Judges) (Mann - Whitney Test):
for the comparison of observations of the same people (Subjects or Judges), in two different circumstances (eg,
in the Block Waiting phase), b) Mann - Whitney U Test (more simply, Mann - Whitney Test) comparisons
between two different groups of people (Subjects and Judges) to see if there are differences between them in
relation to a common variable (e.g., measurement of disgust). Significance levels were, for all our cases, 0.05,
0.005, 0.0005. Most or less, by each, was the criterion of comparisons between all phases between them.
RESULTS
1. Children, early enough, can feel their emotions well enough, but they express them far less than they
experience. 2. Children experience the same degree of emotion at all ages. 3. Children express varying degrees
of feelings at different ages. 4. Six-year-old children have the lowest performance in expressing their emotional
experiences. 5. The nine-year-old children have the best performance in expressing their emotional experiences.
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6. The nine-year-old children, as a whole, have the same performance in the expression of their emotional
experiences. 7. The nine-year-old children look better at the child's neuropsychological emotional expressive
maturation. 8. Psychosocial reasons are added to the eleven-year-old children, which rather constrain the
development of expressivity. 9. Among nine-year-olds and eleven-year-olds there is probably no difference in
the expressiveness of emotion. 10. As the child grows, it differs in both sexes, in the roles it performs in society,
with its consequences and expressiveness. 11. The girl leaves her expressiveness to develop freely, regardless of
her social environment. 12. By the time the boy learns ways to control his expressiveness in the circumstances.
13. The standardization of pattern expression by boys reduces their performance in their expressiveness. 14.
Girls generally have better expressiveness than boys. 15. Neuropsychological emotional expressive maturation
mainly has the meaning of the expressive "plasticity" of the child's face. 16. The expressive "plasticity" of boys
is mainly quantitative, while the expressive "plasticity" of girls is mainly qualitative. 17. The expressive
"plasticity" of the child's face in reference to the corresponding violent emotion has the meaning not only of
creating the emotional expression but also of its degradation. 18. Scarecrows -expressive factors are definitely
capable of degrading the evolved emotional experience and its corresponding expression. 19. The structuring of
emotional expression seems to be more difficult than its degradation. 20. And in the case of dying-expression,
girls have a better performance than boys. 21. In the case of dying-proofing, nine-year-olds and eleven-year-olds
perform better than six-year-olds. 22. Devastation - depiction does not mean the complete removal of the already
evoked (as a living and expression) emotion, but of its reduction. 23. There must be no difference in the
expression of positive and negative emotions. 24. The degradation of emotion is greater in positive emotions, but
it also occurs to a great extent in negatives. 25. Neuropsychological maturation resides in the maturation of
general expressive emotional capacity, in which, over time, individual feelings are differentiated. 26. Expression
is a combination of neuropsychological emotion maturity, sex and emotion. 27. The best performance in
expressivity is the nine-year-old girls in the positive emotions.
DISCUSSION
Expression seems to be, at all times, less intense, than experiencing emotion, in children, especially in cheerful
feelings. In general (Dimoulas, 1999b), this difference between experiencing and expressing the emotion itself
for boys and girls seems to be mainly due to neuropsychological reasons, still maturing the facial muscle system,
which form the specific , each time, an expressive result. Six-year-olds, like their older children, engage in
emotional stimuli and experience, quite well (the same, statistically, well with the latter), emotions, positive and
negative. This, according to the findings of other surveys, agrees that early enough the child can have emotions
and, of course, too early, can experience the full range of - worldly - recognized emotions. It seems, however,
that the possibility of expression is somewhat slow, but certainly present, in pre-puberty age.
The best performance, the expression of emotion, which is already the experience, is probably the nine-yearolds. It is well known, and from the literature, that as the child develops, begins and has inhibitions, in its
expressiveness.
Psychological, social, reasons make older children to inhibit their expressiveness, in the cases. That is to say,
with time and as it becomes more and more in society, the child learns and acquires ways to control his
expressiveness, depending on the circumstances. The combination of neuropsychological maturation of the
expressiveness and the learning of ways to control it, in the circumstances, makes eleven-year-olds look mature,
expressive, but have such an expressiveness controllable. Girls would be easier to express what they feel as their
role in society still wants them more expressive. Men are less expressive, not because they can not be as
expressive as women, but because they have to "control" their expressiveness, and over time they learn to have it
limited, even where they will it had to be different. The above (Ekman and Friesen, 1973, 1980) apply mainly to
positive feelings, against negative ones, for boys, also against girls.
It seems, however, that "plasticity", for which reason, is, perhaps, even greater, in girls. Girls are left to develop
their expressivity freely. Without any intervention in their normal, developmental, course of expression, they
ultimately have a more free "plasticity," in their expressiveness. One would expect to have a greater "plasticity"
in boys, after their "interventions", in this expressivity in order to be able to control their emotions "out" against
their social environment. Perhaps, with this intervention, fewer results are achieved on the "plasticity" of
expression. The standardization in which boys may be practicing is rather contrary to the free, normal
development of the emotional expressiveness of girls, which seems to achieve better "plasticity" in their
expression than boys. That is, in boys, expressive "plasticity" may be, quantitatively, greater, but in girls, it is
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better quality, and that is what looks outward as the best result of the two. It should be noted, however, that the
differences between boys and girls on this issue are very small. Later, however, in adulthood, this difference is
greater, as is also apparent from the literature on this subject.
Of course (Dimoulas, 1999a, Diakoyannis - Tarlatzis, 1981), all above is a matter of combinations, age, sex,
emotion. As we move on to age, the child's expressive, emotional, capacity increases. From the age of about ten
years, he is involved in the relationship of living and expression and the psychosocial factor. Here is where
gender is mainly the factor determining the expressing effect. Perhaps, however, it is not only the psychosocial
factor of the sex that affects it, but it is the gender itself, which, through its role, which, anyway, has to play in
society, affects it. In general (Dimoulas, 1999a), the best result, in expressive "plasticity", we would have had it
to nine-year-old girls, in case of happiness.
CRITICAL PRESENCE OF RESEARCH
Before anything else, the results of the research should certainly say the following: The use of experimental tests
in the field of psychology is in any case useful as it allows the collection of experimental data that can be used in
future comparisons, and with other populations of other general environments, and provide satisfactory
descriptions of specific group behaviors (Maniu - Vakali, 1986). However, the weighting of these behaviors can
not be quantitative but of a qualitative nature. In biological (even psychological, sometimes) stable, of course,
the rendering in a one-dimensional way of stable quantitative characters is possible and exploitable (Dimoulas,
1997). The present research gives, albeit with caution, quantitative results. But here too, any result can only be
indicative (Fragkakis, 1985). That is, only the common trends that a group of people with specific characteristics
(gender, age, education, cultural environment and others) can present can be seen through the results of surveys
like this (Sachinis - Kardasis, 2007) .
Thus, it is almost impossible to build reliable tests, completely free of intervention by agents, sometimes
unchecked, because they can not be controlled in the psychological research. Specifically, in this research, where
researchers have dealt with the variability of emotions, it is precisely because (in addition to being dominated by
volatility rather than stable elements) are emotions, we are too skeptical of every result, that it can be generalized
(Fragkakis, 1985). Clearly, the generalization of results is the only benefit of an investigation. However, we can
not easily impose it on the field of psychology, or, however, we need a lot of attention on it. And the slightest
suspicion that generalization somewhere should be problematic should make us cautious about equating the
party to the whole and vice versa (Maniu - Vakali, 1986). The multi-significance of non-verbal expressivity,
combined with the complexity of verbal expression, together make such generalizations at least unmanaged and
unreal, if not dangerous. Here, this combination is completely avoided (Dimoulas, 1999c). Maybe here, we
should say, that its sample was coherent, identical, to all its members, to age and education, and, in any case,
almost uniform in every respect. This is positive, for an attempt to generalize the (or any) effect on similar
populations (Sachinis - Kardasis, 2007). It would not be enough, however. The fact that its sampling was (rather)
representative is also supported. To the extent that the term of uniformity and random sampling has been
observed, it has to be said that its sample was representative, and so the results that the survey gave us can be
generalized. And this is even more certain as it is its experiment is intra-subjective and, as such, in it (in the same
group of individuals), all trials were used (Fragkakis, 1985). This allowed researchers to use their statistical tests
and use them more comfortably. There was statistical significance. The participation of the subjects in the
research has been voluntary: its results are certainly generable and therefore useful (Sachinis - Kardasis, 2007).
Sampling was random, as is confirmed by the geographical stratification of its subjects. So, we can assume, with
sufficient security, the representative sample. The sample, of course, was not big. It is obvious, however, that the
number of subjects, ie the size of the sample, is inferred from its experimental plan. The number of his cells is
ensured by the effects of succession, even if the fear of them in his case was minimal. However, her plan had to
anticipate such risks, which researchers would have to take into account, as it was an intra-subject experimental
experiment (all subjects examined under all conditions), in which the researcher should be (Maniu-Vakalli,
1986). In addition, it is important to be aware of the fact that it is not possible to control the relative variables
related to the succession of the Treaties. Using the intra-subjective experimental plan, control of individual
differences was achieved by automatically equating all the subjective relevant variables.
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The difficulty in capturing the "flow" of emotion as a living, in the way in which this was done by the subjects
themselves (this recording as an expression made with video, for the judges), forced, for the reason of the same
treatment of living and expression, to make the "summary" of this "flow" as an economic presentation her. The
excellent, of course, would be to record all the "flow" of the experience of feeling, as was the case with the
expression. Surely, by summarizing the "flow" of emotion, with the "average" (which the subjects referred to as
their experience and judges as what they saw in the film), with which the researchers were forced to work, we
can not be (although if the subjects, by not choosing any middle marks anyway, ensure that they have already
seen "critically" their lives and so have it printed on their vouchers), that this is the real "average" of the "flow",
as we can not be sure of its exact representation him. When it comes to qualities such as emotions, we can easily
understand that we can not be absolutely sure about the accuracy of the subject's summary activity, but also the
judges. Mostly, however, the subject, because in the matter of the judges, we can assume that the problem is
smaller, firstly because the crisis comes not from what we imagine but from what we see and then from the
convergence of the opinion of four judges, sometimes great, especially among the same sex judges.
The convergence of the two, e.g., "mean" could not mean the unsuccessful success of triggering into the subject
the emotion emanating from the particular musical sounds,during the research of which the (music) material was
used. However, in particular, the predicted feelings, in principle, show the validity, but also the reliability of the
tests, which, according to consistent practice and preference, for simulating factors, by random choice from a
series of music therapies research from proven, that is, musical compositions that stimulate emotions) were used.
For the limited and sporadic "peripherals" of "central" feelings, which were also expected to appear (the study
positively involves the whole dimension of the world's known feelings), it was not possible to be statistically
processed and thus generalized. They have, however, been observed, and as actual they are mentioned here, for
their possible exploitation by a prospective researcher. Keeping, with random choice again, the only three
excerpts of the series about the two basic, extreme feelings of joy and regret (around which other feelings would
be combined, as well) was given the subjects the choice (from a relatively small number of choices, so that the
unity of musical listening amongst the subjects is not greatly distorted) the one that they thought fit most to their
own interests. This combined the personal interest of the subjects within an almost identical musical stimulus
frame.
The assumptions of the investigation were confirmed. The results showed that the powerful disgusting fantastic
image could alter the existing emotional experiences of the subjects, strong. Not all cases were confirmed, of
course.
In particular, it was not confirmed that the negative emotional stimulus would increase the already existing
negative emotional experience. And this, because it could not have been known the existence of "attention" to
the experience in the emotional "flow", which was the first time with the research. Experts, of course, have not
experimented with a positive de-emotional emotional factor. So their work did not end with this research. This
study could be continued, cross-sectional and longitudinal, with a larger sample and taking into account factors
such as age, occupation, education, background, etc. In this larger sample one could include many of these
subgroups. It could also be considered in depth and the case that expression in deprivation and de-expression in
the experience of emotions plays a role in response to relevant research questions. Finally, the research could be
repeated, but with instruments that would allow the recording of the entire "flow" of the experience of emotions,
so that the subjects themselves can also record it by the researcher. Beyond the known gain of an investigation,
there will be a further benefit from it: it will be shown not only the report of the subjects about their sentiment
and the judgment of their respective expression by the judges, but also its physiometric depiction. The immense
value of the findings from such research is obvious.
THANKS
The researcher, Konstantinos V. Dimoulas, who trusted us with his research, which is, with the co -jury (in his
technical part) by Euripides K. Dimoulas, Theodoras E. Papadimitriou and Ellis K. Velliou, his second
doctoral dissertation, at the Universities of Petrus and Thessaly (Department of Primary Education), with a
scholarship from the State Scholarship Foundation, for criticizing his positions and results, and his
collaborators Dimitrios Liovas and Nikolaos Zarkadoulas, who helped a tour of its material, our newest
members in our group, the art writer Stamatia Kappe and the Professor of French Literature, translator, author,
President of the Union of Writers / Authors of Larissa, Dimitra Bardani,who, together with Georgios
Zambetoglou, Dimitrios Dimakas, Lambros Tampakas and Dionysios Barbakas, are also the sponsors of our
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participation. Primarily to Styiani Thivaiou, who also made the transcription, in English, of this our
work.Regional participation had and Peace - Chrisovalanto Drossinou Konstantinos Zampakas, Agoritsa
Oekonomou, Vasiliki Zissopoulou, George Zampetoglou Dimitrios Dimaki Nektaria - Filitsa Agrafioti Sophia
Papaparisi Ioannis Konstantinidis, Christina Patsiora, Stamatios Xagremmenakos, Dionysius Barmpakas
Panagiotis Zissopoulos, John Trigas, Sultana Houvarda, Prodromos Skenderidis, Christos Pourikas, Christos
Papamanthos, Dimitrios Papadzelos, Christos Babalis, Styliani Thηvaiou, Maria Giannoula and others, who
also worked in the same work structure of the same actors "Educational Psychology: how easy is it to understand
the emotion of colleagues?", all members of our broader open interdisciplinary Working Group of
Psychoanalysis Research "from the Sons" (headquarters: Triantafyllou 5, 41221 - Larisa, where all her archival
material).
.CONCLUSIONS
Teachers, since they are school-age children, should be well aware that, at least, the regret, especially of very
young children and of pre-school age, is very much greater than they think, and to adapt to the emotional state
of the children, in a timely manner, as this is where the course depends, within the classroom.
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Summary

The process of evaluating cultural heritage matures through the path of knowledge and vision, which, when
synchronized with education, plays an important role in the cultural development of society. In this path, "values" of
things, material or intangible, integral elements of the structured and natural environment that are transported from
one generation to the next, are preserving their dynamics. The educational approach to cultural heritage is
recognized as a strategic goal for a sustainable Europe that supports and promotes knowledge for the benefit of the
individual and the environment through guidelines and international laws on protection. Education, according to the
above, can provide the knowledge of the cultural heritage, which, for its part, becomes a challenge, the search for
things through actions that build our cultural identity.
The challenge is the ability to create ways of communication that transform the energy of cultural heritage into
cultural activities that enhance cooperation and work. In this respect, today's meeting aims to initiate a dialogue with
the aim of improving and strengthening the education-cultural heritage relationship, taking into account the current
situation. Designing a program that focuses on the subject aims to prepare the citizen to recognize the value of
cultural heritage so that by inspiring it to discover things by participating in everyday life.
The recipients of such programs are children and citizens, because education in the cultural heritage, addressed to
everyone, can be applied in various places and, directly, especially where it exists. In the context of this paper and
through thoughts emerging from the educational-cultural heritage relationship, I focus on the example of the
educational work of Thessaloniki, along the way that has been drawn in recent years and the benefits flowing from
educational cultural activities.
Thessaloniki, a city rich in natural environment and multi-faceted cultural heritage (monuments, archaeological
sites, art and art, historical sites etc), has a lot to offer to its citizens and visitors. Its existing cultural heritage, with
all the constituent elements of the concept of "culture", should be aligned with the cooperation strategies of the
Ministry of the Interior and the Ministry of Culture and Sport, in order to:
-raise awareness among ministry of education and ministry of culture
-We each reflect on our share of responsibility towards tradition
-lay the foundations for a dialogue
Οur purpose is to realize that the consolidation of the knowledge of cultural heritage, through participatory
educational actions, can be the foundation for the support and building of our cultural identity. To achieve this, we
need to look for the appropriate educational mechanisms, that activate the gifts of the individual so that he can
observe, evaluate and decide through the vision of education for cultural heritage. Education in the cultural heritage
is a comprehensive guidance in the knowledge of material and intangible wealth, based on active and participatory
methods, requires dynamic synergy between the relevant actors and concerns all of us.
Key words: Education and Cultural Heritage - The example of Thessaloniki.
1) Culture content yesterday and today
Initially, "culture" is defined as a set of knowledge-belief-ways-behaviors-influences and future dreams that a
person may have. It is then recognized by the person's specialized knowledge and experience-unique education in
specific subjects-training and distinctive behavior in dealing with issues in life. The concept of civilization travels
through history, from ancient Greece to Rome, from the Middle Ages and modern times. The concept differs and
reverts to its classical values and to today's "beliefs." In the Renaissance, its meaning gains a special value, going
from a static system to a renewal of thought for philosophy and art. Enlightenment strengthens the momentum,
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emphasizing education and its ability to enhance freedom of expression. From enlightenment, onwards, emerges the
modern concept of civilization, a set of knowledge about the tradition of knowledge acquired everyday, cultivating
and enriching its critical thinking, through an osmosis of things that lead to decision-making.
Today we realize that whether we are civilized or have "culture" depends not only on our academic knowledge,
but on whether they touch us, so that we cultivate them to preserve and build on them. The same can be cultivated
by ideas, knowledge and experience, by every human being, to react to what disturbs himself and his surroundings.
2) The importance of cultural heritage
By this term we mean the whole of human works, where a society recognizes its characteristic values with which
it is identified (G.Amoroso, 1995). The importance of "cultural heritage" is quite recent and stems from long-term
legislative research. The wealth to which it refers concerns a city, a state, etc., where everyone has access, is public
or private, but it is always one and all of us. On the other hand, "heritage" has economic value, thanks to its history,
its good art and technique, and is therefore a cultural asset. As a cultural asset, it is of particular value, multifaceted
and difficult to measure, because its content is difficult to assess. The cultural heritage is a dynamic reality, a system
open to all, which is constantly expanding through research into history, philosophy, art, architecture and
archeology.
Thus, cultural goods possessing historical, architectural, archaeological and other values constitute a heritage that
is beneficial and thus constitute the cultural heritage. Today, the cultural heritage is represented by architectural
heritage, art and technique, folk culture, tradition, customs and customs, archaeological sites, mobile and immovable
heritage, material and immaterial. The architectural heritage, decorates every country, every city. Folk culture, a set
of technical and intellectual achievements in time, has brought people close, in closed or open societies, by
accompanying them in the spirit of co-operation. Tradition, a heritage of the past, spoken or written, leaves traces
characteristically in its path and comes back when the individual needs it. It is a state of "memory" in which stories,
customs and customs are embodied, or other individual events that, with their dynamic presence, intangible or not,
continue to exist over time. All of the above elements are revived to this day, since the individual, in the
environment, can observe, express and demand.
3) Education and training in the cultural heritage
Education: releasing skills that we hide within us and utilizing them to the outside, to the surroundings where we
belong. It is a process that is carried out in such a way that the knowledge and the natural charisma of a person, the
desire for learning, the mood and the ability to create, all these, are emerging, revealed and exploited, producing a
project. Through this climate, the person finds his identity as a member of a society, affirming his close relationship
with the environment, natural or structured and, of course, his relationship with wider social groups.
Training: a systematic and planned process through which the theoretical and practical knowledge, productive
activity and, depending on the field of education, are transmitted. Therefore, it is more distinct, in relation to
education, of its technical character, so that knowledge already acquired can be properly applied. Education and
training co-exist when the instructor-teacher cultivates, nourishes, stimulates the student from a young age through a
multi-faceted dialogue, provoking his interest. In this way, the person evolves because he judges the knowledge that
is given to him so that he does not acquire it, but to consolidate it, to understand it and to apply it. In ancient Greece,
education and training are a "unique" example that "enchants" the researchers of the modern world. The process of
education and training in various cities in Classical Greece aimed at the "maturing" of the individual, through
theoretical and practical knowledge, so that the individual is active in the living space.
The direct link between education and training takes place through cultural and training activities. These, in turn,
release the individual from daily routine and guide it to the concept of collectivity, integrate it into wider social
groups and make it productive and beneficial to society. It is thus clear from our history that the Greeks were aiming
at cultivating and unlocking the skills and abilities of learners through continuous education.
This responsible and philosophical process led to a re-examination of things that characterize each era and each city
separately. In this way, education and training, through citizens' activities, led to an evolving, harmonious
environment.
4) The cultural heritage of Thessaloniki - General facts
A city of deep historical memory and tradition, Thessaloniki has, among other things, a rich architectural heritage
of outstanding artistic value and memories inside and outside its historic center, be it private or public buildings,
archaeological sites and industrial heritage . The Ministry of the Interior, the Ministry of Environment, the Ministry
of culture and sport, in Athens, in Thessaloniki, in all areas of Greece, apply the provisions of the archaeological law
3028/2002, "For the Protection of Antiquities and Cultural Heritage in general". The protection procedures also
involve the Ministry of the Interior and the Municipality of Thessaloniki and other services.

4.1) The educational work of the Ministry of culture and sport, in Thessaloniki.
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In recent years, all of the aforementioned services offer significant educational work, highlighting their cultural
assets through events designed within their competencies or implemented through invitations from the central
management. On the other hand, knowledge of cultural heritage is provided through diploma paper, or internship
work, which is carried out every year. Of course, the empowerment of this knowledge focuses on the mood and
dedication of each service, to spread its experience to young people in the management of cultural heritage. In
particular, the educational role of the museums of Thessaloniki through planned meetings is important for both
schools and tourists from Greece and the rest of the world.
4.2) The volunteer educational project of the Municipality of Thessaloniki - Lifelong learning
Volunteer activities are implemented annually by the Department of Programs and Lifelong Learning of the
Education and Sports Directorate of the Municipality of Thessaloniki, marking a significant development in the
participation of educators and trainees on cultural heritage issues. During these, the dialogue develops and the social
character of learning is strengthened, in a spirit of participation, for all ages. The process resembles a foundation
stone for the erection of a building that seems to stabilize over time, despite the problems that arise in its course due
to a lack of institutional support framework. Individuals of all ages, participating, confirm the need to provide
cultural knowledge. Through volunteering, different cultures come to osmosis, so that people with different attitudes
can produce culture by themselves, applying common rules, albeit atypical.
4.3) The educational work of environmental education
We have great contribution of the environmental education on cultural heritage, through visits to museums,
monuments and individual monuments, in cooperation with other services, aiming to raise students' awareness of the
architecture that is part of the general environment. At this point, it is worth mentioning the remarkable example of
neighboring Italy, where the well-known archaeologist FIORELLI in 1883 promoted the protection of cultural
heritage by addressing the Ministry of Education.
5. Existing status of monuments inside and outside the historical site of Thessaloniki
Because it is a city that has a rich architectural tradition, one can readily consider whether the authorities
responsible for the protection and promotion of this cultural heritage area, by applying the archaeological law,
produce positive results. On the one hand, it is his knowledge of the correct application of the law in order to protect
the buildings, thus protecting the construction, without prejudice to its aesthetics, of things for which a building is
designated as a monument. In this way, the positive result, ie the monument is revealed, is visible by the passerby,
slowly becoming aware of this image, whether it knows the history of the building or not. More of course, this
awareness is enhanced when it is enriched with the knowledge that schools provide, either because they are
informed by any other initiative or learning activity. On the other hand, knowledge of the monument is transferred
through the educational activity provided by the Protection Law. The same production may be made available to the
competent authority, informing the citizen, providing him with information and pointing out things that will help
him to properly address his issue. The same is true in the case of reporting to students who work on monuments.
One understands how important work is produced when a student, having the right information, is properly doing
his / her work and is preparing for his / her future profession, having gained knowledge and experience from the
department responsible.
In Thessaloniki, the methodical treatment of the monuments, for the most part, seems not to be applied to the extent
necessary, so that the following could be noted:
- The design of the restoration of the monuments is most often impassable, and detailed laboratory research should
be provided (C.Feiffer, 1989).
- Usually the owners of monuments do not have the financial capacity to regularly maintain their property and
because there are usually difficulties in the relationship between the citizen and the service, they prefer "nondesignation" to have the right to erect a new building without being subject to serious control by the Ministry of the
Interior.
- Many remarkable buildings are neglected or abandoned in such a way that they are damaged or replaced by
modern buildings, thus altering the image of the historical site of the city and, at the same time, slowly losing its
architectural tradition.
-Most engineers and architects are not renowned in the field of rehabilitation and do not have the relevant
experience or professional training.
-The instructions of the service are not usually applied in the shaping of shop windows that are part of the historical
site of the city and even at central points such as the Aristotle, Hagia Sophia, etc., but also in other parts of the city.
-The laws on communal spaces, located in the center, and therefore in front of monuments, are overturned.
Problems arise, which, in the absence of control mechanisms, are perpetuated, bringing an unsightly image to the
city, at the expense of the architectural heritage, therefore at the expense of city residents, young people and visitors.
While these concerns have been repeatedly mentioned, at meetings, meetings, etc., the problems can not be solved.
Cases of buildings that are monuments belonging to YMNTEKM, to which the above mentioned labels apply, are:
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5.1. Management of the architectural heritage of Thessaloniki
Following the above situation one could suggest the following:
-To implement programs aimed at evaluating and exploiting the architectural heritage, in cooperation with other
public sectors and especially with the Ministry of Education.
-The period of internship for students interested in cultural heritage must not be limited but open, as the case may
be.
- An important step in the promotion of monuments is their systematic registration.
- This process should be systematically implemented and passed on the internet so that every citizen has access to
information and is active on his own.
-Monument restoration studies should be carried out by qualified individuals.
- The lengthy procedures for granting a monument restoration permit should be addressed.
-The results of the work being done by the monument protection agency is good to be communicated on the Internet
so that interested parties have access to issues of interest to them.
5.2. Archaeological sites
The educational work of each excavation should be announced even via the Internet, so that citizens can be
informed and able to transfer knowledge elsewhere. Archaeological sites, in relation to the rest of the cultural
heritage, must be integrated into programs with strategic objectives (Restauro e archeologia) in order to restore their
aesthetics to the environment.
5.3. Industrial heritage
Knowledge about industrial buildings, most of them abandoned, should be transported to school as a teaching
material and, of course, on-line, in cooperation with the relevant departments, because it is a special sector,
industrial archeology, which is being investigated by the latter years.
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5.4. Cultural tourism
All agencies responsible for the protection and enhancement of cultural heritage, in cooperation with Ministries,
associations, play a first role in the evaluation and activation of our cultural identity through cultural activities that
must be made public and open to all .
6. The role of Europe
Europe plays a very important role in the evolution of thought for the rescue of the architectural heritage. With
this in mind, it has proposed a series of programs to be implemented by architectural heritage services, through
maintenance, rehabilitation and promotion procedures. It then launched proposals to ensure social and economic
development to improve survival conditions, in line with the 1957 Rome text. It also promoted the creation of a
financial resource for the monuments in 1974 and provided an incentive for European integration. Thus, cultural
heritage is recognized as the most important means of survival of cultural identity. Member States believe that this is
undoubtedly an invaluable wealth not only in terms of culture but also in economic terms. For this reason, programs
are being implemented to upgrade the education system. With particular emphasis in 2001, Member States
underlined the importance of scientific education in the field of monument restoration.
In recent years, programs involving agencies, cultural associations, etc. have been implemented in order to
capture the existing state of cultural heritage, identify the positive and negative points and seek alternatives through
dialogue and sharing knowledge and experience. The "European Heritage Days", held since 1991, is a project-rich
project that has been implemented this year, with successful and positive results. Also, programs such as URBAN,
INTERREG, LEADER, etc., are funded by the European Community Fund, aiming at cooperation between different
countries.
In particular, LEADER is a program whose initiatives contribute to the revitalization of the architectural heritage
for the purpose of the general development of the place (Politica culturale dell 'Unione Europea). The negative thing
is that rarely in Greece we dare to consider the architectural heritage as one of the most vital factors of social and
economic development. In other European countries, cultural heritage is a constant incentive to improve and evolve
the living conditions and an important element for sustainable development.
7. Some points from the architectural heritage restoration maps
Map of Italy, 1931, paragraph 9:
".... in the face of a seriously affected construction and where the empirical methods do not provide solutions, ...
cooperation1 between specialties is required to find a scientific solution ..."
Athens map, 1931 paragraph 5:
"... caution is needed on the use of cement in order not to alter the character of the building ..."
Map of Venice, 1964 Article 10:
"... when traditional methods do not solve the fixation problem, then apply scientific methods ..."
Granada Treaty, 1985 Article 10:
«.... it is necessary to draw up programs for the protection of historic buildings, the restoration of traditional
materials and professions ... "
8) Targets-strategies for activating educational cultural work
The educational approach to cultural heritage is recognized as a strategic resource for a sustainable Europe, which
continues to play an important role in the development of thought and policy, aiming at enhancing culture, starting
with simple practices and promoting educational programs with different content . Experience shows that benefits
are constantly emerging for a changing society every day with a view to European integration. So while the
directives to promote the knowledge of cultural heritage, and thus its protection and emergence, are common to all
European countries, Greece does not apply as much as it should.
This means that the responsible public sector would sensitized to the cultural heritage, so that they, in turn,
educate young people and their citizens to the respect for the environment they belong to. Without a doubt, in the
field of education, formal or informal, a program of cultural heritage integration, which operates without
interruption, cultivating thought from the young ages and enriching it with new things, not only in relation to the
cultural inheritance but also with the environment in which it forms part.
In this process we should investigate:
• The existing behavior of pupils in schools, at all levels, in order to identify positive or negative points in respect to
remarkable buildings, monuments, archaeological sites and anything else related to the importance of cultural
heritage.
• Their current behavior towards the evolution of technology and whether it satisfies their availability to be informed
on the internet about the monuments of their city and about activities that concern them.
• The role of the citizen in the survival of cultural goods, which are an integral part of his everyday life.
• Education of cultural heritage, interest and future prospects.
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• Reporting on the results of existing cultural heritage education activities.
Following the above and following the course for change in the educational system of Greece, we suggest:
-The recognition of cultural and environmental heritage as common goods, to be transmitted at all levels of the
education system.
-Strengthening knowledge about the importance of using cultural heritage.
-Design studies to raise awareness on cultural heritage issues that touch the citizen and remind him that through his
own activity, this heritage will produce work, now and in the future.
-The creation of groups online (parents and children) at national and international level to exchange views on the
transmission of knowledge of city monuments, highlighting negative or positive points.
-Drawing up programs, through which young people and all citizens can assess the cultural heritage and seek ways
of working with the institutions to solve problems together.
-Selection of topics from the field of art and technique, which are included in the monuments, which can contribute
to the education and technical training of young people, who are interested in the profession of rehabilitation.
-Incorporate the cultural heritage as a basic school curriculum, combined with environmental issues.
-Making visits to monuments in cooperation with relevant sectors and preparing information before any action.
-Conducting seminars on a regular basis, for recording comments and preparing papers by students.
-The transmission of knowledge as a teaching material, its connection with the environment, the reading of the work
of art, the comments on all these.
-Survey in the area itself, through frequent visits, accompanied by an experienced environmental trainer, teaching
staff.
-Visits to museums, libraries and the Internet.
-Publishing topics that students have dealt with.
Still, education in cultural heritage, especially in higher education, is an experimental road and is not only based on
reading books but it needs:
-Direct communication on the spot with the cultural good.
-Re-examine the issue once and twice, after preparation.
-The critical treatment of the subject.
-The evaluation of cultural goods, not only from an economic point of view.
-Examine what has been done to date.
-Research on the interest of students of the art school as well as the architecture school for the monumental matter
being taught.
-Research into participation programs with other universities on career guidance.
-The University will provide, from the first year, knowledge of historic buildings, when Greece is rich in them.
-Prepare the future professional to enable him to distinguish the difference between the historical and the modern
building and to provide him with the necessary knowledge to properly address the work of restoring the architectural
heritage.
As regards the services responsible for the protection and promotion of cultural heritage, it is proposed:
- Restore the neglected but remarkable buildings and archaeological sites.
- Improve access to the already restored monuments.
-To promote a deep knowledge of cultural heritage through communication with citizens.
-To promote actions to create a university specialization in the cultural management of monuments.
-Enhance entrepreneurship in the use of cultural heritage.
- Improve the functioning of the relevant departments of the Ministry of Culture through a specific target for the
protection and exploitation of the cultural heritage.
But let us stress that:
By failing to overcome all the difficulties mensioned in the above points, it should be stressed that the ability to
cooperate, communicate and exchange knowledge and experience is not so difficult to touch the sensitivity of the
individual to give him the opportunity to perceive the value of knowledge of things that surround it, therefore, give
it the opportunity to express and demand a better quality of life.
This mood, in particular, should be strengthened through cultivated attitudes of teachers at all levels. In other
countries, raising awareness from the early stages of school education makes it much easier to work on university
education and later on vocational training. It is a chain that binds closely related spaces, which make up and
determine the survival of our cultural heritage, through a process aimed at social development and culture.
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9) Conclusion
In the light of the above and through the rich subject of this conference, it is clear that cultural heritage is a "stable
and secure lever" of social development, through which the tools that build the individual's cultural identity emerge.
This "lever" is based on a flexible, all-encompassing foundation stone, which must be continually strengthened by
the knowledge, practice and experience of education and training, the value of cultural heritage.
In order to achieve the goal, cooperation between all those who have been legally assigned the protection of the
architectural, archaeological, material and intangible cultural heritage is essential, but in addition, it is essential that
all of them cooperate with the educational system.
Once again, it should be stressed that cultural heritage should be addressed not only as an area that implies a
qualitative improvement of the person and his everyday life, but as an independent genetic group that can penetrate
any development initiative, because its empowerment is useful from a cultural and social point of view, useful and
productive than ever before.
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ABSTRACT
Coping with work-related stress and its consequences consists a research topic, which has
troubled scientific community for decades, according to Kyriacou & Sutcliffe (1978).Work as a
teacher/educator; consider being one of the most stressful jobs, and this has already been ascertained through
various studies (Griffith, Steptoe & Cropley, 1999 · Joy et al., 2015) which show increased anxiety levels among
the professionals. Many of these studies try to identify the best practices adopted by teachers, in order to cope
with the anxiety consequences. Thus, in this study,stress levels detected in 100 Secondary Education teachers in
the Prefecture of Arta (permanent staff and deputies) are examined, as well as the ways they cope with it or at
least smoothen its consequences. The examination of the work-related stress levels also includes the detection of
teachers‟ satisfaction feeling. This takes place because there were studies (Chapman & Lauther, 1982 ·
McCormick, 2005) showing that a low level of satisfaction leads to higher levels of work-related stress.

INTRODUCTION
According to Arnold (1960), anxiety is defined as the unpleasant feeling stems from the human
relationships and interactions with their environment, after psychological pressure. It also represents a situation
during which people feel some kind of worry. Therefore, work-related stress is related to the psychological
pressure that an employee feels in the work environment. In addition, Kantas (1995) states that anxiety could be
defined as the pressure the environment exerts on people,as well as the conditions under which they experience
their everyday life. The magnitude these conditions exert their influence,consists the anxiety intensity every
person feels and thus, this magnitude varies. However, the term seems to have already acquired its first
completed interpretation by Seyle (1946), who defined it as the sum of the reactions to the external incentives a
person receives, and they are a form of response to the calmness disturbance.
Therefore, the anxiety an individual experiences in the workplace comes from certain sources. These
sources or at least the most common can be distinguished as below, according to Nekoranec&Kmosena (2015):




The profession content: This includes the workload (or even the absence of it), the complexity of a
work project the employee has to handle, the job monotony, the amount of responsibility, the possible
danger or the ambiguity and conflicting subjects of the superiors.
The work conditions: This includes the presence of harmful factors as well as their management, the
poor working conditions (lack of lightning, extreme noise, low/high temperatures etc.), risk factors,
salary, shifts changing, labor insecurity and the absence of improvement potential.
Workplace interpersonal relationships: This includes the absence of opportunities for any
demonstration of leadership skills, a cooperative work climate that is characterized by low solidarity,
employment discriminations and reduced initiative of personal actions.

Many studies in work related stress also include another factor, the work burnout. Employees, who are
exhaustedby their job, suffer an emotional fatigue, reduced sense of achieving goals, and an impersonal attitude
towards individuals or certain situations. This fatigue is also characterized as an emotional saturation, leading to
a reduced work performance, while with the impersonal attitude, the person becomes apathetic to clients who
search for a better service or it can be extended to the family environment (Gorji, 2011). In conclusion, the
professional burnout could be described as a defense of a busy employee, manifested by apathy, arrogant
behavior and emotional distancing. Teachers are a par excellence job, which keeps persons as the core of its
occupation, so work burnout is often detected on them.
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Another issue that constitutes a subject of study is the job satisfaction an employee feels, as well as the
way the job is affected by the levels of work anxiety he experiences. This particular part is included in the
science of organizational psychology (Kantas, 1995), mainly thanks to its direct relationship to the employees
mental health. It also relates to the organizational need to perform at higher levels, while occupying persons who
feel satisfaction with every subject they carry out.The term job satisfaction is also inextricably linked to the
incentive motivation by the employer/supervisor as well as the job performance, according to writers such as
Locke (1976) and Kanta (1995). The motivation issue is also linked to the psychosomatic needs of employees,
and usually functions as a driving force that exerts a strong influence on their behavior inside the workplace. On
the other hand, the job performance issue is a consequence of satisfaction (or not) of the needs and ambitions, as
well as the kind of satisfaction or frustration feeling (Locke, 1976).
Therefore, a few teachers consider their work being particularly stressful (Bickerstaff, 2007), whereas
among the sources of stress that teachers have stated from time-to-time the below are recorded.There is a lack of
motivation from the pupils‟ side, there is also the lack of time for the everyday problems handling, the lack of
obedience and discipline among the students groups, the communication difficulties between colleagues and
some serious deficiencies in teaching equipment or technological means(Pappa, 2006). In addition, the
symptoms mentioned by teachersmay vary from confusion and aggression to misbehavior, tendency to absent
from work, reduced performance, and indifference to the students‟ reduced performance (Kantas, 2001). A few
aspects of teachers‟ performance, such as creativity or the applications of new educational techniques are
negatively affected when the person experiences an intense work related stress.
Labor stress, however, as in every profession, is often accompanied by burnout. For the educational
sector, the consequences of a professional burnout are negative behaviors towards students as well as the
educational system or its practices (Kantas, 2001). Thus, teachers use a few methods in order to deal with
anxiety, and some of them are the discussions with their relative persons, long-term partners or even friends
(Hatzihristou, 2004). They also work out (Pappa, 2006), while some of them use less productive techniques such
as the constant protest again towards their relatives (Hatzihristou, 2004) or the increase/decrease of smoking
habit, according to Kyriacou & Sutcliffe (1978) and Pappa (2006).
The aspect which every teacher should be aware of is that coping with the work related anxiety has its
starting point. This one is the acceptance of the problem and its intensity, and it is considered necessary to
address this problem. After that, each teacher can use different practices so that his mental and physical
condition stays intact. Hatzihristou (2004) mentions a few important practices:








Recognizing children‟s desires about the environment they would like to function inside their
classrooms
Taking measures for the creation of the appropriate conditions so that the above environment is
safeguarded
Paying attention to each student separately and treat them according to their own needs or desires,
always in realistic context
Developing the sense of “belonging” or delivering justice and creating equality conditions inside the
class
Consistency and assignment of tasks that require responsibility
Friendly behavior and the sense of humor development
Understanding the difficulties that some children may experience

Concerning the Greek educational system and the studies that have taken place including the stress
sources or the coping techniques by the Greek teachers of Secondary Education, someone can meet an extreme
informative survey. This one also includes data from the Primary Education in Greece. Kamtsios & Lolis (2016)
explored the levels of occupational exhaustion of teachers working in the Primary & Secondary Education,
during a period of intense insecurity and concern, due to the upcoming implementation of the teachers‟
assessment in Greek public educational units. They also explored the possible relationship of professional
burnout to teacher‟s characteristics such as gender, educational level, age, marital status and of course, the years
of service. The stress sources inside the school environment also were added to the survey. As a general
conclusion, Greek educators seem to be experiencing an intense stressful condition, which caused high levels of
professional burnout.
The research carried out by Yahaya, Hashim & Kim (2007), although a small sample of Secondary
Educators participated (just 92 individuals), seems aligned to the results of similar surveys. Participants‟
response to the question about the most important source of stress was the students‟ behavior - particular the
inappropriate - while the workload follows. However, a few other factors recorded, such as the pressure to

280

1st International Congress on Management of Educational Units
December 7-9, 2018, Thessaloniki, Greece

complete projects at a specific time (deadlines), the absence of resources and the almost non-existent recognition
of their contribution, by the school head. In addition, the climate between colleagues or the school principal
seems to be part of the list as well as the limited possibilities for professional development. However, a few other
researchers involved in the exploration of work related stress among teachers, like Jin et al. (2008) in HongKong. They looked for the stress factors between 259 teachers, and identified six key sources.The students‟
behavior was one of the most important, followed by the pressure exerted by the school principals and then by
the inspectors assessing the educational process. Finally, the high requirements of the exams seem to cause
additional stress to the teachers as well as the task assumption that deviate from the educational subjects. Finally,
the low recognitionlevels about the teachers‟ role from the society or the heavy workload many teachers have
undertaken seem to burden their anxiety.
In another survey which took place in Europe, Zurlo, Pes & Cooper (2007) explored just the sources
causing stress to teachers as well as the techniques they use in order to deal with it and not being beaten by its
consequences. Their sample consisted of 320 participants, surprisingly showed that the most important source of
stress is the absence of support by the school administrations. Other reasons causing stress to teachers was the
inadequate instructions for their task completion, the low salaries, and the fear of transferring problems to
colleagues in case of absence.Dealing with students‟ problems individually,the view with which society faces the
teacher or the low value it attaches to the educational subject. The lack of support towards teachers by the
student families, concerning issues such as discipline, and definitely aims to benefit the kids. Finally, the large
student numbers inside a classroom constitutes a factor that causes difficulties.
In the modern society, the mental health is directly linked to the workplace or the factors affecting this
kind of health. Therefore, the psychological relationship between teachers and their profession will have
significant consequences in their relationship with the students. The exploration of the professional satisfaction
considered as a necessary topic, since it affects the overall profile of the educational system as well as the quality
of educational services provided (Zembylas & Papanastasiou, 2006). For that reason, during the last few
decades, surveys carried out in a school environment are increased, while have as their main subject the work
related stress levels of teachers or the satisfaction they experience (Platsidou & Agaliotis, 2008 · Basilopoulos,
2012).
Conclusions drawn from these surveys pay attention to the effect of the professional satisfaction on both
the endogenous and extrinsic factors, with the former ones representing the teachers‟ contact with pupils and the
second relate to earnings,the development prospects or the conditions in the work environment (Zembylas &
Papanastasiou, 2006). Thus, according to a relatively dated study (Evans, 1998), the professional satisfaction of
female teachers seems to be greatly affected by the work environment, the relationships between the colleagues
or between teachers and parents and finally, their job supervision by a senior. Unlike women, the earnings and
the job security they feel, largely affect men. In anxiety creation, however, these factors are also encountered
among teachers (Kyriacou & Sutcliffe, 1978 · Kamtsios & Lolis, 2016). In another study (Dinham & Scott,
2000) researchers argued that professional satisfaction of teachers can be improved by enhancing the intraschool factors such as the school working atmosphere or the school administration‟s behavior, the decision
making manners concerning school functional issues and in the end, the lack of school infrastructure. These
factors considered being relatively easy to handle in case of a real will or initiative and they can deliver excellent
results to the teachers‟ performance.
According to one of the most dated studies on the work related stress among teachers (Hendrickson,
1979), job exhaustion can be physical, emotional or even psychological and starts at the time the teacher feels
the loss of interest in teaching. At their conclusions, Kamtsios & Lolis (2016) state that the long-term anxiety
exposure seems to be reducing the performance and efficiency of work, something that both Pappa (2006) and
Basilopoulos (2012) also reported later. More specifically, Pappa (2006) emphasizes on the fact that the effects
of teachers‟ work related stress could show up as confusion, aggression towards the intimate environment,
avoidance behavior towards persons or situations, increased tendency for absenteeism and finally, reduced
performance from them or their students as well. In particular, the long-term effects of teachers‟ professional
anxietymay be either in the form of emotional expressions (such as frustration, depression or reduced selfemotion) or in the form of behavioral manners (such as sleep disturbances, eating disorders, increasing smoking
frequency or alcohol consumption and of course an increase in absenteeism). Finally, according to Kantas (2001)
there are also a few cases of psychosomatic expressions and diseases.
Kamtsios & Lolis (2016) point out the techniques used by teachers to address the factors causing stress.
The observations noted by Health & Safety Executive (2000) as well as Michie (2002) about support on a
personal and organizational level, seem to be correct at that point. Teachers primarily proposed an assistance
directly to them or the school unit itself so that any intervention taken being more effective. Creating organized
counseling networks for teachers, which will substantially offer solutions on personal, psychological or

281

1st International Congress on Management of Educational Units
December 7-9, 2018, Thessaloniki, Greece

professional issues, constitutes a first step to this direction. Additionally, it is suggested the identification of
those features that could lead to a classification of the teachers, depending on the risks of a burnout. This one
could be achieved through studies linking the work related stress with the professional burnout, using research
tools (questionnaires or interviews) that are able to detect the levels of stress a teacher experiences
(Basilopoulos, 2012 · Kamtsios & Lolis, 2016). Prevention moreover is the most important weapon offered to
the educational sector by the research community, while combined with counseling it is considered that can
alleviate the intense of stressful feelings. Using such an assistance, teachers can handle the everyday stress
effectively, before it could turn into a burnout syndrome.
Griffith, Steptoe & Cropley (1999) noted that teachers who can find support in their familiar
environment show significantly lower levels of work related stress. However, the majority of surveys show that
teachers do not receive any substantial support by their school administrations (Tsiakkiros, 2012). Therefore,
teachers often target their family or colleagues. In addition,Oboegbulem & Onwurah (2011) managed to
categorize the strategies that can be used by the school principals,in order to handle work related stress on this
particular category of employees. Turning back to the Joy et al. (2015) survey about work related stress of
Secondary Education principals, the best technique to deal with it is breathing techniques for relaxation.
Coming to the results of the present survey, what should be noted is that questionnaires with structured
questions were used, retrieving them from past surveys. The Snowball Sampling Research Technique was also
used for the collection of answers, a fact that facilitated the research due to lack of access to necessary data.
Additionally, a Likert scale was used, while the variables dominated were Job Satisfaction, Stress coming from a
variety of sources and the best techniques applied for its handling.
Regarding the overall results, as demonstrated by the answers collected, women feel satisfied by the
schoolyard and the security conditions for them and the kids, while men feel satisfied by the school
infrastructure, the state condition of the classrooms, the school security or the condition of the teacher restroom.
Women also seem satisfied by the principal capabilities and the smooth operation of the school, opinions with
which men colleagues agree. The satisfaction of women is also found in their relationship with the school
principal as well as the understanding they show to the staff needs. Men on the other hand while agreeing to
those opinions; they also add the chances appearing for independentactions or the recognition of their
efforts.Additionally, women are quite satisfied by their cooperation with colleagues, while they are also satisfied
by their relationship with the students or their performance, a fact met in the male opinions as well.
Additionally, women‟s satisfaction is also reflected on the opportunities arose about their vocational
training and the allocation of responsibilities, while their desires on future goals consist of higher payment,
higher recognition by the society concerning their educational role and if possible, less working hours. Same
plans coming from the male side, a fact that definitely proves low satisfaction by both genders concerning these
particular parameters. In addition, a vast majority of teachers stated that easily would change role in educational
sector, easily would profession in case higher salary was offered although its present desire is to stay in the
sector. This one shows that participants may be disappointed by their job however; they are restrained on the
wages they receive.
The correlations took place between specific indicators in the study, showed that satisfaction correlates
to the security someone feels at the job, the years of service or the family status. More specifically, women
showed a moderate correlation (Pearson indicator of 0,591) between satisfaction and safety at work, a high
correlation (0,757) between satisfaction and years of service and moderate correlation (0,558) between
satisfaction and family status. From the male point of view, they showed a moderate correlation between
satisfaction and safety at work (0,691), a very high correlation between satisfaction and years of service (0,849)
and a high correlation between satisfaction and family status (0,752).
On the work burnout issue, women stated that although they often work hard they feel quite full of
energy. Male participants stated the same, adding that they often feel stress and nervous. The correlation
indicator for women between job satisfaction and burnout, reached the 0,521 proving a moderate correlation,
while men‟s reached 0,729, which means high correlation.
Going to the anxiety women teachers feel, the working in a school factor seems to cause high levels of
stress (same as men), while in the list coexist the responsibility about student security, behavior problems and the
low cognitive level among students, when they detect it. Men stated as a matter of stress, the presence of
students with detected learning difficulties, although both genders show high stress levels concerningthe
performance of students, the expectations parents may have about those performances as well as the recognition
of their profession. Women though seem anxious about the lack of support and the principal demands towards
them, while a common cause of stress is their participation in the school issues decision making.
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In addition, the salary, working hours, the volume of responsibilities need to be carried out and the
equipment available constitute serious reasons of stress for both genders. At the same time, skills improving,
training opportunities and work development chances considered being additional causes of stress for both
genders, while men added that they feel stressed by the initiative actions. Correlation indicators calculated for
both genders showed satisfaction levels of women and their anxiety levels are strongly negatively related
(Pearson indicator of -0,786 which means negative correlation), while men‟s indicator the corresponding index is
-0,774 namely negatively correlated again. On the correlation between occupational safety and stress levels,
women showed a very strong negative correlation which reached -0,865 with men pointed at -0,957 namely
again, a very strong relation. The family status seems to be moderately correlated to the stress levels for women
(-0,571) and quite strong for men (-0,887).
Focusing on the main study question, the most serious consequences of the work related stress for
women seems to be the carelessness in their everyday duties or even in their life, the lack of concentration and
high levels of nervousness. On the other hand, men have these three factors simultaneously to more frequent
conflicts with colleagues or worse relationships. However, handling methods of this stress seem to be for both
genders on their family time spending and relationship upgrading inside the work environment, while both men
and women use support from colleagues or family. Women though seem to find a way out of stress in breathing
techniques (exercises like Yoga or Pilates), reading magazines, working-out, dancing or internet browsing. In
contrast, men seem to relieve their anxiety by improving their nutrition and a better lifestyle, engaging with
politics, efforts for work performance improvement, using abusive vocabulary or looking for calmness and
isolation from the crowd.
Any useful conclusion drawn from the study questionnaire besides the results themselves, prove the
complexity of such surveys in order to produce even more secure conclusions. The reason is simple and lies on
the fact that a much larger sample pf population is required. It is also obvious that the sample should include
persons from a much greater territory than a simple prefecture. The larger sample will ensure a higher accuracy
at the results, while the spreading of the sample will cover areas of the educational sector who may be absent
from the present study.
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Abstract
The thesis attempts to identify the pleasure and satisfaction of participating in educational robotic through an
educational robotic program that takes place for children ages 9 to 15. The aim is also to identify, with the use of
statistical comparisons, any signs of the relationship between pleasure and satisfaction with participation with
characteristics such as the gender of learners, the age of learners and the level of parenting. The survey showed
that the participants were satisfied with their participation in the program and did not feel tired or bored. Also
from the research is obvious that through educational robotics children can learn to cooperate more effectively
with each other, and the teaching of basic principles of computer science, mathematics, geometry, physics,
engineering, and in general mechatronics can be more effective when it does not have the conventional form of
education but it has the form of play.
Introduction
Living in a time of rapid developments where technology is in a continuous process and modern human
barely succeeds in following it, the learning process cannot be left intact. Therefore, modern theories require the
use of technological tools to enhance teaching and learning. Besides, constructivist learning (Piaget, 1974) and
constructivism argue that apprentices build more effectively knowledge when they are actively involved in
design and construction (managerial and digital) real objects that make sense to them either are sand castles,
LEGO constructions and computer programs (Papert, 1991). The educational potential of robotics in this case
consists in the ability of students to compose a mechanical entity (eg a car model) and to direct it with the help of
a simple and easy-to-use programming environment. Students, of course, use natural engineering models and
apply concepts and ideas to solve real problems. Physical models collect information from the environment and
react with the stimuli they receive. In the context of the learning process, students learn the basic concepts of
programming by implementing programs in a programming environment to determine the behavior of the model
not on the computer screen but in their natural environment.
Educational Robotics (ER) as a teaching tool creates the need for a more flexible experiential
curriculum that can support the cross-thematic and constructivist approach. For this reason, two approaches,
experiential and cooperative learning, were selected during the planning of the seminars. Learning is usually
perceived as the acquisition of knowledge, as an appropriation of intellectual content. But the relationship with
knowledge, which defines the relationship with learning, is a subject's relationship with the world, with itself and
with others (Charlot B., 1999). That is why, among other things, we should promote the experiential learning
processes that will lead to the active participation of the pupil, the liberation of his creativity, responsibility for
the course of his learning, the strengthening of his critique of thought and his consciousness.
A thorough review of the international and Greek research and theoretical literature on the issue of
educational robotics has been carried out for the implementation of this work, while the relevant online
references have been used in relation to applications in Greece. As far as the research part is concerned, this
study was carried out using the method of quantitative research, namely the use of data gathered from a
questionnaire, which was distributed and supplemented by 90 trainees. The questionnaire was constructed by the
researcher exclusively for the purposes of the study and concerns students' attitudes and attitudes towards
educational robotics. It consists of 2 parts, the first of which records the demographic characteristics of the
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sample, the second examines the degree of pleasure from participation in education. After the data were
collected from the questionnaire, they were processed statistically by the methods of descriptive and inductive
statistics, while some correlation checks were carried out. The research results are presented in tables in next
chapter of the paper. The choice of quantitative research using a questionnaire is based on the fact that this
methodological approach allows to obtain objective data that reflects the reality and is characterized by a high
degree of reliability. In this way, it is possible to show specific trends of the wider population, in this case the
educational community in Greece.
State of the art
The particular benefits that can be derived from the exploitation of the possibilities offered by
educational robotics have been studied by the pupils themselves, however, the relative research literature is
extremely limited and is characterized by a high degree of heterogeneity both in research tools and in particular,
to the respective objectives. However, in general, it can be argued that pupils' attitudes towards the applications
of educational robotics are very positive. For example, research by Beran et al (2011) found that children
attribute to the training robots various cognitive, behavioral and emotional characteristics while Ruiz & Aviles
(2004) found that the degree of pupils' satisfaction with the use of robots is particularly while increasing their
interest in science and improving their exploratory skills. Liu (2010), looking at students' views on educational
robots, found that most of them find it particularly enjoyable, and that learning to use them can be a reason for
choosing a career in the technology industry.
Apiola et al (2010), studying the views of secondary school children who participated in a robotics
competition, found that after completing the competition, students had increased interest in STEM, increased
levels of self-confidence, and improved problem-solving skills. A study by Varnado (2005) also found that after
a period of eight weeks during which the students participated in a robotic project, they reported an increased
level of self-confidence and better planning and problem-solving skills. In addition, Welch (2007) examined
students' views on the social impact of science after participating in a robotics competition, finding that students
developed positive attitudes towards technology and science. A study by Kandlhofer & Steinbauer (2016) also
found that, according to children's views, educational robotics applications have a positive impact on their
research skills in mathematics and science, teamwork and social skills.
Serholt & Barendregt (2014), examining the views of students who participated in an educational
robotics lab, found that the majority of them have positive attitudes towards robots with anthropomorphic
characteristics while at the same time feel comfortable when interacting with them while Cross et al (2016),
attempting to develop a tool for assessing children's views on robotics, suggested as the most important factors to
examine the curiosity, interest, perceptual value and identity of educational robots . Kaloti-Hallak et al (2015)
also found that pupils participating in a robotic project have particularly positive attitudes towards similar
applications, as well as a high degree of motivation to participate in similar activities, which is even higher for
girls. Finally, in Greece, Theodoropoulos et al (2017) studied children's attitudes towards educational robotics by
observing that these applications have a particularly positive impact on levels of student collaboration, problem
solving skills, creativity, acquiring knowledge about engineering and programming, and understanding the
STEM concepts, with many of them stating that robotics should become a compulsory curriculum in schools.
Bakas (2011) investigated whether students' involvement in a robotic project can contribute to the
achievement of part of the teaching objectives of the Grammar Programming Element of the 3rd grade of the
EPAL and, more generally, in the teaching of programming in High School and Gymnasium. In particular, the
Lego Mindstorms robotics kit was used to study the achievement of the general purpose of the Planning lesson,
namely the development of methodological qualities and the solving of simple problems in a programming
environment, which was finally confirmed by the results research findings. It has also been investigated whether
this activity can contribute to increasing student engagement in the syllabus of programming which is generally
described as difficult. This did not seem to be confirmed. Of course, the questionnaires concerned only the
programming process and not the whole project. The researcher, however, observed behaviors that indicate a
great deal of interest and involvement of pupils in general in all project activities. Therefore, it proposes a
longer-lasting project so that students have the time to familiarize themselves with the programming
environment and to work more closely with algorithm design and programming.
Proposed methodology
As mentioned above, educational robotics is a very promising field of modern educational reality,
having significant benefits for students in the development of their cognitive and social skills, while at the same
time contributing to the upgrading of the quality of teaching and pedagogical approaches to teaching act.
However, the implementation of educational robotics in Greece is still at an embryonic stage, as it is occasional
in nature, although some efforts are being made by some educators. In this context, the purpose of this work is to
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investigate the degree of the learner's satisfaction from participation in educational robotics, in order to highlight
the perceived benefits and ease of use of hardware, software and real scenario development. The ultimate goal of
the study is to map the current reality of educational robotics in Greece today, according to the views of the
educational community. Based on the above, this study expects to provide answers to the following research
question that have to do with the degree of adoption of new technologies, namely:
What is the degree of pleasure of participating in a robotics educational program?
According to Bird et al. (1999), there are no specific rules under which the method for studying a
research problem should be chosen, as each has advantages and disadvantages. They explain that the choice of
the research method is a function of various factors, such as the subject itself, existing resources, time available,
etc. Considering that the aim of the research is to identify the pleasure and the satisfaction of participation, as
well as the easy use of robotics, the gathering of the appropriate information is done through an improvised tool
(questionnaire). Since the data collected are quantitative, it is possible to approach learners through the pilot
projects that are being implemented, that it is possible to collect data from a sufficient number of them (sample)
and that the time available for carrying out the research and the processing of its results is relatively limited, the
first method of this research is chosen to be descriptive, quantitative, sampling, basic with a view to
implementing its results and implemented with tool a questionnaire.
In order to identify the actual criteria that affect the particular group of people and in conjunction with
the relevant research and the corresponding literature, we have come to the factors that have been concerned
about the pleasure and satisfaction of participation in educational robotics in the present work. The questionnaire
was given to 6 people from each department (5 classes) and they were asked to record which could be the factor
for the satisfaction to participate in robotics education. The 6 people in each class tried to belong to the
respective age groups of interest to both sexes. From the preliminary questionnaire given, there was evidence of
pleasure and satisfaction with participation in the program (joy of participation, fear of not being able to do so,
fatigue from participation, if they liked it altogether if it was recommended others, etc.). These were taken into
account in the compilation of the questionnaire.
About the sample, the questionnaire was completed by trainees who participated in an educational
robotics program for primary and secondary school children. A total of 90 people attended the training program
in groups of 18 people. The questionnaires were distributed during the courses in the training sessions.
In the questions concerning general trainees, it was considered appropriate to ask for gender, age,
housing and parenting level, as they are crucial to the results of research, thus defining the independent variables
of the survey. The questions of the second section refer to the details of the implementation of the educational
process. Questions 6, 7, and 8 refer to whether they have a PC at home, how often they use it, and why,
questions 9, 10, 11 and 12 address the prior knowledge and use of programming, robotics, algorithms and Lego
devices. Questions 14, 15, 16 and 17 detect the desire for participation and possible inhibitory factors of the
operation in a group as well as the possible problems that may arise from them, while Questions 13, 18, 19, 28,
29 and 30 refer to the pleasure - satisfaction that the participants felt. The above questions are based on the
structured USE (Usefulness, Satisfaction, Ease of Use) questionnaire proposed by Lund (2001) as a tool for
categorizing users' responses to the usefulness, ease of use, satisfaction and ease of learning.

Experimental results
The survey sample consisted of 90 trainees, of whom 51 (56.67%) were boys and 39 (43.33%) were
girls.
Table 1: Trainees Gender
Gender

Quantity

Perc.

Boys

51

56,67%

Girls

39

43,33%

Total

90

100.00%
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With regard to their ages, 13.33% of respondents are 9 years old, 20% are 10, 14.44% are 11, 24.44%
are 12, 10% are 13, 11.11% are 14 and 6.67% are 15 years old (table 2)
Table 2: Trainees Age
Age

Quantity

Perc.

9

12

13.33%

10

18

20.00%

11

13

14.44%

12

22

24.44%

13

9

10.00%

14

10

11.11%

15

6

6.67%

Total

90

100.00%

Of the 90 trainees in the sample, 2 (2.22%) have a mother with a primary school degree, 5 (5.56%) with
junior high school degree, 29 (32.22%) high school degree and 54 (60%) with university degree. In relation to
the fathers of the 90 trainees in the sample, 1 (1.11%) of them has finished primary school, 11 (12.22%) of them
have a junior high school degree, 35 (38.89%) high school degree and 43 (47.78%) have a university graduate.
Table 3: Parents Education Level
Education Level

Mothers

Perc. Fathers

Perc.

Primary School

2

2.22%

1

1.11%

Junior High School

5

5.56%

11

12.22%

High School

29

32.22%

35

38.89%

University

54

60.00%

43

47.78%

Total

90

100.00%

90

100.00%

Table 4 presents a memo of the variables reported in learners‟ desire of participation and work in a
team, used in Table 5 and Graph 1

Table 4 A memorandum of variables relating to desire
of participation and work in a team
Variable
Symbolism
Did you know the rest of your team members?

Ώ14

Have you worked with them again?

Ώ15

Did you feel moral shyness (shame) when you joined your
team with other members?

Ώ16

Did you feel that you are being skipped within your team?

Ώ17
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Table 5 and Graph 1 show the descriptors of the variables relating to learners‟ desire to participate and
work in a team. The answer scale is from 1 to 4 where, as the price increases, the grade of their desire increases.
Specifically, the value 1 indicates the answer «At all», 2 «A little», 3 «Enough», and 4 «Much». Also, they
claimed that they knew the rest of their team members enough (2.97), but they answered that a few times they
have worked with them again (2.13). In the end, the respondents replied that:
•

they didn‟t feel that they are being skipped within their team (1.45).

•

they didn‟t feel moral shyness (shame) when they joined their team with other members (1.26).
Table 5 Descriptive elements of the variables relating to desire of
participation and work in a team
N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

A 14

90

2,97

1,115

,102

A 15

90

2,13

1,159

,106

A 16

90

1,26

,615

,056

A 17

90

1,45

,851

,078

Graph 1Average values of variables relating to desire
of participation and work in a team

Table 6 presents a memo of the variables reported in learners‟ pleasure and satisfaction from
participation, used in Table 7 and Graph 2.
Table 6 A memorandum of variables relating to pleasure and
satisfaction from participation in a team
Variable
How much did you want to participate in the robotics seminar?

Symbolism
A13
Ώ18

How much happiness do you feel every time you participate in a seminar
activity?
How afraid were that you wouldn‟t be able to meet the requirements of the
lessons?
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Have you been tired or bored during the lessons?

Ώ28

Did you like the seminar on the whole?

Ώ29

Would you recommend it to a friend of yours?

Ώ30

Table 7 and Graph 2 show the descriptors of the variables relating to learners‟ pleasure and satisfaction
from participating in a team. The answer scale is from 1 to 4 where, as the price increases, the grade of pleasure
and satisfaction of the respondents increases. Specifically, the value 1 indicates the answer «At all», 2 «A little»,
3 «Enough», and 4 «Much». We observe that the respondents' answers relate more to the first and last price of
the scale.
In particular, the respondents replied that they:
•

liked much the seminar on the whole (3.69).

•

much wanted to participate in the robotics seminar (3.67).

•

feel much happiness every time they participate in a seminar activity (3.58).

•

would recommend the seminar to a friend of theirs (3.43).

On the other hand, the respondents replied that they:
•

weren‟t afraid that they wouldn‟t be able to meet the requirements of the lessons (1.68).

•

have not been tired or bored during the lessons (1.56).
Table 7 Descriptive elements of the variables relating to pleasure and
satisfaction from participation
N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

A13

90

3,66

,626

,057

A 18

90

3.58

,668

,061

A 19

90

1,68

,871

,080

A 28

90

1,56

,797

,073

A 29

90

3,69

,646

,059

A 30

90

3,43

,914

,083
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Graph 2Average values of variables relating to pleasure
and satisfaction from participation
Conclusion
As shown in the tables in the survey, participated children of both sexes, aged 9-15 years old. Of these, most
have a mother or father or both who are graduates of high education. Also, the survey shows that the
participants, although they were generally aware of each other but had not worked together in the past, did not
feel any moral shake during their participation in the program and did not feel crowded within their group. Their
desire to participate in such a program was strong and the seminar satisfied them. This was clear in the
excitement they had shown for the seminar and in their anxiety about the successful implementation of their
missions, leaving no space for controversy. This satisfaction from their participation in the program is also
highlighted by the question of their intention to propose the program to a friend. In particular, the overwhelming
majority of participants say happy about it and would recommend it to someone familiar.From the above, it can
be concluded that the innovation that technology delivers can only be closely related to young people, who are
fascinated by its developments. It is, therefore, evident that the introduction of new teaching methods that exploit
this familiarization of children with technology is required. Learning is usually perceived as the acquisition of
knowledge through the appropriation of intellectual content.
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Abstract
This work reflects the importance of a methodology for robotic train the trainer‟s education program,
through the aspects of teaching pedagogy, technology and the basic principles of robotics. To achieve this, a
methodology is included that contains a sequence of educational processes and applications focused on modern
training techniques. Learners are invited to attend a theoretical background of the program for two days (first
weekend) with traditional training methods, and then for four weeks using e-learning techniques they study the
material, interact with the teacher and submit their work for evaluation. Afterwards in the second weekend, the
training is completed and the trainees are closing the program with a micro teaching example. Upon completion
of the program, each trainee completes a short questionnaire from which his / her motivation to participate and
his / her satisfaction from his / her participation arise. In the course of the survey, 85 trainees participated, and
from the questionnaire's work, the overwhelming majority is very satisfied, which highlights this methodology
and determines it to be fully operational, reliable and efficient.
Introduction
In recent years, a new teaching subject, robotics, has involved in our lives. This innovative subject
created the need for training in this field both in the field of robotics and in the basic pedagogical and
educational principles of people who are called upon to support the role of the instructor – trainer. The robotics
trainers' training is focused on learning the basic robotics pedagogy principles, acquiring skills and cultivating
the three-way philosophy of knowledge, skills and attitudes associated with the added value of using robotics
through online technology in education. The technocratic dimension is important as trainers need to be trained in
the use of e-learning systems as well as in software systems for the creation of learning materials related to the
teaching of the robotics cognitive object. At the same time it is considered necessary to train the trainers in
pedagogical and didactic robotics so that they can create activities that are tailored to the needs of learners. Is
required a training on issues related to basic principles of design and management of eLearning activities and
processes such as classroom management, assessment, virtual classroom creation, and the modification of
learning objects.
In particular, after completing the training program, trainees are able to explain the main principles of
robotics, to show the robotics capabilities and technology in general, to support educational activities, to design
robotic training programs by exploiting and to organizing and managing learning objects using modern elearning techniques. In addition, they are able to use the capabilities provided by electronic classroom
management environments, to implement asynchronous robotics training programs, to coordinate and tutoring
learners attending asynchronous robotics programs and to evaluate their participation and performance to them.
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State of the art
As its clear from the international literature, is considered more effective when teachers' professional
development is designed based on their training needs, (Duncombe & Armour, 2004) especially when teachers
are involved in the process of planning, building and implementing their training ((National Foundation for the
Improvement of Education, 1996). Kapsalis and Papastamatis (2000) define five stages of planning a training
programs. Specifically, the first stage concerns the evaluation of the existing situation, the investigation and
recording of the training needs of the target group, the analysis of important data and problems. In the second
stage, are defined the general educational goal and the individual objectives of the program. The selection of the
contents and the layout of the program follows. The fourth stage is the design of teaching strategies and the
selection of training methods and practices. At the final stage, the project is being built and implemented.
Educational robotics, as a pedagogical approach, is part of classical constructivism and constructionist in
particular, as developed by Papert (1991). The theory of constructivism argues that students build new concepts
and ideas based on their pre-existing knowledge and through their active participation and engagement in
authentic activities. Constructivism argues that people build their knowledge better when they are actively
involved in the design and construction (manual and digital) of real meaningful meanings for themselves or
others around them.
The methodology of designing activities to be followed in the context of educational robotics is based
on the problem-based learning method since it involves activities involving the creation and proper handling of
an engineering construction to fulfill a mission. For the action of students in the elaboration of a work with pregrafted robotic constructions, according to the suggestions of Papanicolau, Frangou &Alimisis (2007), a series of
separate but mutually interconnected steps are proposed:
•

Importation,

•

Experimentation,

•

Investigation,

•

Composition and Creation,

•

Evaluation.

This model contributes to shaping an environment that promotes autonomous learning, mutual support
for class members, free expression and creation.
Malliara, Bakamitsos, Tsitsos & Arradavi (2009) present a teaching proposal that attempts the
pedagogical exploitation of educational robotics in the form of an interdisciplinary synthesis work in the context
of Secondary Education. The work is part of an environmental education program on waste recycling and is
aimed at students who have basic computer skills but have no prior experience in educational robotics. Students
construct and plan the simulation of a recyclable waste sorter using Lego kit material. Vounatsos, Mega &
Stamatidou (2009) suggest interdisciplinary robotics in secondary education. In this activity, students build
Lego's building material with a catapult and schedule their movement and shots with the help of appropriate
software. In the individual phases of the course, cognitive goals are covered in the subject of Technology and
Informatics while at the same time skills and posts are cultivated. In order for this activity to become meaningful
to the learners, as well as a playful character, basketball was chosen as its central theme and deals with the
natural concepts of everyday life, such as the concepts of the shot, the range, the initial velocity, height and angle
of firing.
Eleftherioti, Karatrantou & Panagiotakopoulos (2010) present a pilot effort to exploit the Lego
Mindstorms NXT robotic training package in teaching programming in a cross-thematic context. The students
worked together to design, construct and, above all, plan a vehicle so that it responds to light signals (lanterns)
mimicking the reality. Delie (2011) in her diploma thesis proposes a new teaching approach to teaching
mathematics and computer science with the help of the educational robotics system Lego Mindstorms. The
application concerns the teaching of the unity of the Mathematics of the Gymnasium in the course "Cartesian
Coordinate System" and the Informatics of the Gymnasium in the concept of transposition. Pedradaki & Abla
(2011) have developed a series of exercises and user manuals based on the Educational Robotic Platform known
as Lego Mindstorms NXT II through a cooperative and playful role-playing approach with alternating roles.
Research in the context of educational robotics has given special emphasis to linking the discovery of new
technologies with the development of new learning methods, in the light of new ideas of pedagogy leading to
new technologies but also to the reverse. Since the late 1960s, research has turned on the development of robotic
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kits that kids will love (ideally they will already have a first contact with some of them) and the programming
environment will be friendly and easy to understand. The goal is for students to develop the educational path on
their own and to be the authors themselves, rather than just the users themselves (Martin F., 2000).
Training methodology
Design models and methodologies include a sequence of educational processes, a set of steps, tasks and
specifications, the effective implementation of which leads to the development of a training program (Sork &
Buskey, 1986). Although there are a of design models and methodologies, depending on the type of training
programs, they all share common elements, referring to purpose, content, methods and evaluation, and propose
specific steps that need to be followed for effective planning.
The specific methodology proposed in this research is a systematic approach to the management of
educational programs and is therefore also applied to knowledge subjects of a particular technological nature. It
consists of 5 phases, 1) Analysis, 2) Design, 3) Development, 4) Implementation and 5) Evaluation. In addition,
it is important to provide feedback from one phase to the next so that each phase is effectively coordinated and
integrated as an individual process of learning management.

Picture 1. Basic steps of Instructional Design (Shaikh H., 2017)
The analysis phase of educational needs is a needs assessment that is conducted when a learning lack
has been identified. Needs assessment requires systematic recognition of solutions to performance problems. It
defines the direction and the outline of education based on the needs created by the lack of education. The main
objective of the training need analysis is to provide the necessary information for the design of educational
programs, as it can provide useful data for decisions related to the content of the program, the way of teaching,
the method and the techniques. This process is an essential step in defining the objectives of a program, as well
as identifying areas where should be spent more effort (Kapsalis and Papastamatis, 2000).
The design phase aims to convert relevant content into concise behavioral goals, creating the
educational plan that will direct the development of all the educational tools, techniques and methods. The
training requirements and the identified results during the analysis of the first phase are reflected as goals and
objectives. Then, other design elements, such as teaching strategies, media choices, types of training materials,
and assessment methods are considered. The development phase transforms design decisions into educational
materials. In particular, taking into account the objectives, the educational approach and the media options from
the design phase, it produces training materials for the trainer, course materials for the trainee and assessment
tools. The implementation phase focuses on the details of education. Specialized arrangements, such as planning
a training area, preparing a daily lesson, defining the training environment and even implementing the
presentation, ensure that a training session is held to assess the interest of the trainees.
Finally, the purpose of the evaluation is to ensure that education, as designed and developed, achieves
the initial training objectives. Then, taking into account the strengths and weaknesses of education, future reiterations are decided and, if necessary, the design and development phase is reviewed. Besides, the evaluation
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ensures that training improves performance. The ISD methodology includes two types of evaluation: formative
and concise. In summary, the stages of training production are: analysis, planning, development, implementation
and evaluation. The advantages of the ISD approach that apply to a wide range of educational and training needs
are simplicity, reliability, customization and implementation. The ISD methodology has lasted to the test of time
and continues today to exert a strong influence on modern education.
Implementation of methodology in robotics area
The charm of robotics lies in the ability of trainees to build an object (eg a car) and then steer it
"smartly", taking into account environmental parameters (which are constantly changing) and processed by a
program that they trainees will build through a manageable programming environment. The role of the teacher is
very important, since he has to inspire, organize and direct the whole process. Unfortunately, most of the time,
the teacher does not have the appropriate training, but also the appropriate support (laboratory, computers,
robotics kit, course plans etc.) (Aliimis, 2009). Taking into account this lack of training, a program based on the
basic ISD methodology has been designed. It consists of the five phases mentioned above, analysis, design,
development, implementation and evaluation and concerns potential robotics trainers.
The aim of the project is to gain experience on the widespread use of New Technologies in the
development of educational and training work in the field of educational activities related to technology and in
particular robotics and exploitation accordingly. Among the specific objectives of the program is, upon
completion, that each teacher involved has designed and produced a supporting teaching material for robotics
teaching, tailored to the needs and dates of specific age groups. To achieve this, a hybrid training combination is
used that combines traditional approach and e-learning techniques. The success of a hybrid type of education
program lies, among other things, in the pedagogical and didactic followed approach. The absence of a physical
presence of trainers and trainees in the same space during the presentation of a thematic module in e-learning
must be taken seriously into account during the design phase of the learning material and during the course in
which the course is in progress (Lampsas, 2000).
The methodology described in this paper is based on the basic principles of adult education.
Specifically, an educational program has been designed that combines modern techniques with proven
pedagogical methodologies. This integrated type of training, as teaching methodology, is based of the advantages
of traditional education combining them with the benefits of the use of new technologies, particularly using elearning techniques. Trainees attend a two-day seminar for the theoretical required background and then for 4
weeks they use e-learning techniques for studying through the specially designed platform the required material.
Through the platform the trainees may watch the necessary lectures and interact in real time (synchronous elearning) or in non-real time (asynchronous e-learning) with the instructor. There they also submit the assigned
tasks to them. Then, there is a second weekend of live training where the trainees analyze the work they have
done and prepare the micro-lessons required for the successful completion of the process.
As far as the Social Networking and Cooperative Learning Platform is used, it is based on Free
Software / Open Software (EL / LAC) and is structured with user-centered (teacher, student) focus on personal
learning styles and gives the ability to have an active role and control in the learning process. Specifically, it
supports: • informal collaborative learning • Social networking with other members • adaptation to the needs of
individual users and learning environments, and includes the ability to: • Public micro blogging (twitter) •
Creating a personal page for each user • Personal blogs • Web bookmarking (social bookmarking) •
automatically creating and publishing a video • Creating Social Networking Groups • Smart tagging system.
At the end of the second meeting is also given an evaluation questionnaire for the program where the
results of the educational process and the impressions of the trainees are recorded. Two weeks after the second
meeting, the trainees complete the program deliverables, which are evaluated in order to certify the successful
completion of the program. The program has been applied so far to 85 trainees who completed a short evaluation
questionnaire that was given to them. At the beginning of the questionnaire, a brief reference is made to the
nature of the survey and to the responsible organization that supports it, as well as information confidentiality
issues, as well as completion instructions. The structure of the questionnaire consists of two modules, the first of
which refers to the general data of the trainees and the second on their motivation to participate in the training
program and the satisfaction of participating in it.
In the questions concerning to the general data of the trainees, it was considered appropriate to ask for
the gender, age and years of their total education at school, since they are decisive for the results of the research,
thus defining the independent variables of the research. The questions of the second section are listed below and
form part of a balanced survey of satisfaction with participation in educational programs based on bibliography.
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Table 1. Questionnaire
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Were the objectives of the individual modules clear?
The content covered was in line with the objectives of the program?
The material taught was well organized?
Educational aids were complete and adequate?
The organization of the seminar was satisfactory?
Do you think the program for your future will be useful?
The program responded to your expectations?
The classroom was appropriate?
The content of pedagogical training was adequate?
The concepts of robotics have been adequately explained?
You would recommend it to a colleague or friend?

As a scoring scale, a four-scale, with four possible answers, two positive (Very much and much) and
two Negative (Little and very little) were selected. It is a differentiated form of Likert's pentakon scale which is
widespread in surveys that record beliefs, values, motives and other expressions of human behavior, has a
modest range (not limiting three stages, neither wide nor narrow with seven or nine levels) and is considered to
include steps with equal distances between them (DeVellis, 2003). The reason why there is no medium answer is
to avoid the accumulation of neutral responses and thus to facilitate the distribution of responses to negative and
positive answers.
Experimental results
The processing of the questionnaires shows that the overwhelming majority of participants in the
program, which exceeds 90% (90.15), is pleased. Additionally, 87.5% of the respondents are satisfied with the
clarity of the objectives and the correspondence of the subject matter with the objectives. The organization of the
subject matter is assessed positively by 97% while the adequacy of the educational aids is evaluated in the same
way from 92.75%. Regarding the organization of the seminar, 95.75% considers the organization of the seminar
to be excellent, while 87.5% say that the program responded to its expectations. However, 82.25% think the
program will be useful for the future, which is obviously due to external factors. Moreover, 90.75% of the
respondents consider pedagogical material and 87.5% the material of robotics. Overall, a percentage exceeding
90% (91.75%) responds that it would highly recommend the program to a colleague or friend.

Conclusion
Technology and the science of pedagogy are in constant evolution, in a continuous process and interact
with each other. That is why it is imperative to adapt teachers in this context as well. The robotics training
methodology suggests a hybrid form of education that includes the traditional formal form of education
combined with the use of new technologies, in particular using e-learning techniques. The results of the
methodology are spectacular, since, as can be seen from the sample, the overwhelming majority is absolutely
satisfied with the seminar and would of course recommend it to a colleague or friend. The ISD methodology
guarantees success as it enables the training to be tailored to the educational needs of the target group and,
through evaluation and feedback, allows the program to be adjusted to be fully effective.
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ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΜΑΘΖΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΜΗΑ
ΦΤΗΚΖ ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ: Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΒΡΗΑ ΚΑΗ ΣΟΤ ΠΟΛΗΥΝΗΣΟΤ
ΛΔΒΟΤ

Γεψξγηνο Δ. Μαξγαξίηεο
Τπνπξγείν Παηδείαο
Θεζζαινλίθε, Βιιάδα
gmarg43@hotmail.gr
ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Οη θπζηθέο θαηαζηξνθέο (ζεηζκνί, πιεκκχξεο, θ.ι.π.) είλαη μαθληθά θαη απξνζδφθεηα γεγνλφηα, ηα νπνία
έρνπλ δπζκελείο επηπηψζεηο, φπνπ εθδεισζνχλ. ηηο 12 Ενπλίνπ 2017 έλαο θνληθφο ζεηζκφο θαηέζηξεςε ζρεδφλ
νινθιεξσηηθά ην ρσξηφ ΐξίζα ηεο Λέζβνπ. Τπήξμαλ ζεκαληηθέο θαηαζηξνθέο θαη ζε φινπο ηνπο θνληηλνχο
νηθηζκνχο. Ώλάκεζα ζ‟ απηέο, ήηαλ θαη ε πιήξεο θαηάξξεπζε ηνπ θηηξίνπ ηνπ Αεκνηηθνχ θαη Νεπηαγσγείνπ ηεο
ΐξίζαο, θαζψο θαη νη ζεκαληηθέο δεκηέο ζηα θηίξηα ηνπ Αεκνηηθνχ θαη ηνπ Νεπηαγσγείνπ Πνιηρλίηνπ. Οη
δηεπζπληέο θαη νη πξντζηακέλεο ησλ ζρνιείσλ απηψλ έπξεπε λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ θξίζε πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ
ην ζεηζκφ.Με ην άξζξν απηφεπηρεηξείηαη λα δηεξεπλεζεί, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηαρεηξίζηεθαλ νη επηθεθαιήο
ησλ ζρνιείσλ φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα (εθπαηδεπηηθνχο, καζεηέο θαη γνλείο).
Λέμεηο θιεηδηά: δηαρείξηζε θξίζεσλ, θπζηθέο θαηαζηξνθέο, ζεηζκφο
ΔΗΑΓΧΓΖ
ηηο 12 Ενπλίνπ 2017 (12:28 GMT) θαη ηνπηθή ψξα 15:28 έιαβε ρψξα ζεηζκφο κεγέζνπο 6,3 Mw, κε
εζηηαθφ βάζνο 13 km θαη επίθεληξν ζην ζαιάζζην ρψξν λνηηναλαηνιηθά ηεο Λέζβνπ(Λέθθαο, θαη ζπλ., 2017;
ΕΣΏΚ, 2017). Ώπφ ην ζεηζκφ πξνθιήζεθαλ βιάβεο ζην λφηην ηκήκα ηνπ λεζηνχ ηεο Λέζβνπ, νη πεξηζζφηεξεο
φκσο δεκηέο ζπλέβεζαλ ζην ρσξηφ ΐξίζα(Lekkas, et al., 2017). Ο ζεηζκφο πξνθάιεζε ζεκαληηθέο θζνξέο ζε
αξθεηά ζρνιεία ηνπ λφηηνπ ηκήκαηνο ηνπ λεζηνχ, φπσο ηα λεπηαγσγεία Πιαγηάο, Σξίγσλα, θαη Μεγαινρσξίνπ
θαη ηα Αεκνηηθά ζρνιεία, Πνιηρλίηνπ, 1ν Πισκαξίνπ, Πιαγηάο θαη Μεγαινρσξίνπ(Σδηλέιιε, 2017). Σν
δεκνηηθφ ζρνιείν θαη λεπηαγσγείν ηεο ΐξίζαο ήηαλ ην κνλαδηθφ απφ ηα ζρνιεία πνπ θαηαζηξάθεθε
νινθιεξσηηθά.

Δηθφλα 1: Σν Γεκνηηθφ- Νεπηαγσγείν Βξίζαο κεηά ην ζεηζκφ. Πεγή:www.insider.gr

ην άξζξν απηφ επηρεηξείηαη λα αλαιπζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ιεηηνχξγεζαλ νη δηεπζπληέο θαη νη
εθπαηδεπηηθνί ησλ πιεγέλησλ ζρνιείσλ ΐξίζαο θαη Πνιηρλίηνπ Λέζβνπ, ζηε δηαρείξηζε ησλ δεηεκάησλ πνπ
αθνξνχζαλ ζην ζρνιηθφ πιεζπζκφ (εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο/ηξηεο) κεηά ηελ εθδήισζε ηνπ ζεηζκηθνχ
θαηλνκέλνπ ηεο 12εο Ενπλίνπ 2017. πγθεθξηκέλα εάλ ππήξρε νκάδα δηαρείξηζεο θξίζεσλ θαηπψο ιεηηνχξγεζε
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ηελ εκέξα ηεο θξίζεο, πψο επηιχζεθαλ ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ην ζεηζκφ, κε πνην ηξφπν
δηαρεηξίζηεθε ε δηνίθεζε ηα κεηαηξαπκαηηθά πξνβιήκαηα καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, πνηεο αιιαγέο
ζπληειέζηεθαλ ζηελ νξγάλσζε ησλ ζρνιείσλ θαη ηέινο πνηα πξνβιήκαηα αληηκεηψπηζαλ νη εθπαηδεπηηθνί κεηά
ηνλ ζεηζκφ θαη πψο ηα δηαρεηξίζηεθαλ;
ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ
Γνχκε ζε κηα επνρή φπνπ θαηαζηάζεηο θξίζεο εκθαλίδνληαη φιν θαη πην ζπρλά. ρεδφλ θαζεκεξηλά
πιένλ νη άλζξσπνη αληηκεησπίδνπλ ζνβαξέο θαηαζηάζεηο θξίζεο, φπσο νη ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ή νη θπζηθέο
θαηαζηξνθέο. Υξεηάδεηαη ινηπφλ λα δψζνπκε έκθαζε ζηελ εηνηκφηεηα θαη ηελ ηθαλφηεηα ησλ ζρνιείσλ λα
αληαπνθξίλνληαη απνηειεζκαηηθά ζε νπνηαδήπνηε θξίζε. Δ θαιχηεξε άκπλα γηα ην ζρνιείν είλαη λα έρεη έλα
ζρέδην δξάζεο ψζηε λα κπνξέζεη λα επαλέιζεη ε ζηαζεξφηεηα(Adams&Kritsonis, 2006). Μειέηεο δείρλνπλ πσο
αξθεηνί δηεπζπληέο ζρνιείσλ, αθφκε θαη ζήκεξα, δελ έρνπλ ηελ απαξαίηεηε θαηάξηηζε γηα ηε δηαρείξηζε
θαηαζηάζεσλ θξίζεο, πνπ αθνξά π.ρ.ζηε ιήςε απνηειεζκαηηθψλ απνθάζεσλ θάησ απφ ζπλζήθεο άγρνπο
(MacNeil&Topping, 2007).Έλα απφ ηα πξψηα κνληέια δηαρείξηζεο θξίζεσλ ζεσξείηαη απηφ πνπ πεξηιακβάλεη:
Πξφιεςε – πξνεηνηκαζία – αληίδξαζε – αλάθακςε, ην νπνίν πεξηέγξαςε ν Caplan(1964), πεξηγξάθνληαο ηξία
ζηάδηα παξέκβαζεο ζηελ θξίζε.

ρήκα 1: ΜνληέινΓηαρείξηζεο Κξίζεσλ Caplan

1.
Πξσηνγελήο παξέκβαζε: Αξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξφιεςε θαη ζηελ πξνεηνηκαζία πξηλ
ηελ εκθάληζε ηεο θξίζεο.
2.
Γεπηεξνγελήο παξέκβαζε: ηα βήκαηα πνπ γίλνληαη ακέζσο κεηά ηελ θξίζε, ψζηε λα
ειαρηζηνπνηεζνχλ νη ζπλέπεηεο.
3.
Σξηηνβάζκηα επέκβαζε: Μαθξνπξφζεζκε παξαθνινχζεζε θαη βνήζεηα ζε φζνπο έρνπλ βηψζεη κηα
ζνβαξή θξίζε.
Χο πξφιεςε κπνξεί λα ζεσξεζεί ε ιήςε κέηξσλ γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ εμάιεηςε ή κείσζε ησλ
πεγψλ ηνπ θηλδχλνπ. πγρξφλσο, κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ φξν «Μεηξηαζκφ», ν νπνίνο ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ πξφιεςε, κεηψλεη ηηο ζπλέπεηεο κηαο θξίζεο, αλ απηέο δελ γίλεηαη λα εμαιεηθζνχλ
ηειείσο(MacNeil & Topping, 2007).Ο πξνεγνχκελνο ζρεδηαζκφο θαη ε εηνηκφηεηα είλαη πνιχ ζεκαληηθά γηα
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ κία θξίζε πνπ πιήηηεη ην ζρνιείν(Capewell, 2000).
Δ πξνεηνηκαζία πεξηιακβάλεη: ζρεδηαζκφ, εμάζθεζε, εθπαίδεπζε θαη πξαθηηθή. ΟEaves(2001)
πξφηεηλε ηα ζρέδηα αληηκεηψπηζεο θξίζεσλ ζηα ζρνιεία λα είλαη ππνρξεσηηθά ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ. Σα
ζρνιεία κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηε δηαρείξηζε ησλ θαηαζηάζεσλ θξίζεο, εάλ εθ ησλ πξνηέξσλ έρνπλ
δηακνξθψζεη έλα ζρέδην θξίζεο. εκαληηθφ ξφιν ζηελ νξγάλσζε θαη ηε δηαρείξηζε ηεο θξίζεο έρνπλ ν
δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ θαη ε νκάδα δηαρείξηζεο θξίζεσλ (Poland, 1997). Βπηπιένλ αξθεηνί νξγαληζκνί θαη
εξεπλεηέο θαζψο θαη ν Βιιεληθφο Οξγαληζκφο Ώληηζεηζκηθήο Πξνζηαζίαο (ΟΏΠ) (ΟΏΠ, 2014; Bhutan,
2016; Hosseini & Izadkhah, 2006),πξνηείλνπλ λα νξηζηνχλ δηάθνξεο επηρεηξεζηαθέο νκάδεο γηα λα
ζπλεξγαζηνχλ θαη λα δνπιέςνπλ ζπληνληζκέλα, ζε δηαθνξεηηθέο θάζεηο, πξηλ – θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηελ
θαηαζηξνθή.Οξηζκέλεο νκάδεο κπνξεί λα είλαη ιεηηνπξγηθέο πξηλ ηελ θαηαζηξνθή, ελψ άιιεο θαη ζηηο ηξεηο(3)
θάζεηο.Έηζη εθηφο απφ έλαλ Γεληθφ Τπεχζπλν γηα φιεο ηηο ελέξγεηεο δηαρείξηζεο ηνπ ζεηζκηθνχ θηλδχλνπ,
πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία ησλ εμήο νκάδσλ: α) Οκάδα χληαμεο ηνπ ρεδίνπ Έθηαθηεο Ώλάγθεο γηα εηζκφ, β)
Οκάδα Παξνρήο Πξψησλ ΐνεζεηψλ, γ) Οκάδα Ππξαζθάιεηαο, δ) Οκάδα Βιέγρνπ Αηθηχσλ, ε) Οκάδα
Ώλαδήηεζεο Ώηφκσλ πνπ δελ έρνπλ παξνπζηαζηεί ζην ρψξν θαηαθπγήο, ζη) Οκάδα Φχιαμεο ηνπ Ώξρείνπ ηνπ

300

1st International Congress on Management of Educational Units
December 7-9, 2018, Thessaloniki, Greece

ζρνιείνπ, δ) Οκάδα Βιέγρνπ Πξνζέγγηζεο καζεηψλ ζε επηθίλδπλα ζεκεία, ε) Τπεχζπλνη Βπηθνηλσλίαο κε ηνπο
αξκφδηνπο θνξείο θαη ζ) Οκάδα Τπνζηήξημεο Ώηφκσλ κε Ώλαπεξία.
Ώπαξαίηεην είλαη λα ιεθζνχλ κέηξα πξηλ απφ ην άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ, κεηά απφ κηα θπζηθή
θαηαζηξνθή. Πξψην βήκα είλαη λα γίλεη κηα γξήγνξε αμηνιφγεζε ησλ δεκηψλ. Σν ακέζσο επφκελν βήκα είλαη ν
πξνζδηνξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ πςειφ θίλδπλν κεηαηξαπκαηηθψλ πξνβιεκάησλ, ψζηε λα
ηεζεί ζε εθαξκνγή έλα ζρέδην παξέκβαζεο. Κξίλεηαη απαξαίηεηεφκσο θαη ε ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη
ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ. Πξέπεη λα παξαζρεζνχλ φια ηα απαξαίηεηα κέζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ψζηε λα
θαηαζηνχλ ηθαλνί λα εληνπίδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζηξεο ζηα παηδηά θαη λα κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ
απαξαίηεηε επηθνηλσλία κε ηνπο καζεηέο γηα ην ζέκα απηφ. Βπηπιένλ, είλαη ζεκαληηθφ ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ
λα έρνπλ ην ρξφλν λα θξνληίζνπλ θαη ηνλ εαπηφ ηνπο (Lazarus, Jimerson, & Brock, 2002). Σέινο, απηφ πνπ
πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί είλαη ε ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ θαη ε ελεκέξσζε φισλ ησλ κειψλ ηεο
νκάδαο δηαρείξηζεο θξίζεσλ, ψζηε λα πξνεηνηκάζνπλ ην ζρνιείν λα παξέρεη ηελ απαηηνχκελε θξνληίδα ζηνπο
καζεηέο (Brock, θαη ζπλ., 2009).
Οη καζεηέο αληηκεησπίδνπλ δηαθνξεηηθά ηα ηξαχκαηα απφ ηνπο ελήιηθεο θαη ζπρλά βηψλνπλ ηε ζιίςε
ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο(Lerner, Volpe, & Lindell, 2003; Tips for Talking With and Helping
Children and Youth, 2012; Goodman, θαη ζπλ., 2004). Σα ςπρνινγηθά ηξαχκαηα κεηά απφ κηα θαηαζηξνθή,
δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ καζεηή (Goodman, θαη ζπλ., 2004; Lerner, Volpe, & Lindell, 2003;
Speier & Nordboe, 2005).Σα πεξηζζφηεξα παηδηά είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζνπλ ηα πξνβιήκαηα κε ηελ
πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, κε ηε βνήζεηα ηεο νηθνγέλεηαο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο πνιιά απφ
ηα ηξαχκαηα απηά κεηψλνληαη κε ην πέξαζκα αξθεηψλ εβδνκάδσλ, κεηά απφ κηα θαηαζηξνθή θαη απνηεινχλ
κέξνο ηεο θπζηνινγηθήο αληίδξαζεο ζε έλα ηξαπκαηηθφ γεγνλφο(Lerner, Volpe, & Lindell, 2003). Χζηφζν,
νξηζκέλα παηδηά δηαηξέρνπλ ηνλ θίλδπλν ζνβαξφηεξσλ επηπηψζεσλ. Οη πην ζπλεζηζκέλεο κνξθέο αληίδξαζεο
ησλ παηδηψλ κεηά απφ κηα θπζηθή θαηαζηξνθή είλαη: α) νη ζπρλέο εξσηήζεηο γηα ην ηη ζα ζπκβεί ζην κέιινλ, β)
απνθεχγνπλ λα κηιάλε γηα ην γεγνλφο, γ) επηζπκνχλ λα βνεζήζνπλ άιινπο πνπ έρνπλ επεξεαζηεί, δ) θιαίλε θαη
αηζζάλνληαη πνιχ άζρεκα ε) άζρεκα φλεηξα θαη εθηάιηεο γηα δηαθνξεηηθά ζέκαηα, ζη) πξνζθνιιηνχληαη θαη
έρνπλ άγρνο απνρσξηζκνχ απφ ηνπο γνλείο, ηα ζπίηηα θαη ηα θαηνηθίδηά ηνπο, δ) πξνβιήκαηα ζηνλ χπλν, μππλάλε
θαη ππλνβαηνχλ, ε) γθξηληάδνπλ θαη ράλνπλ ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπο, ζ) πξνβιήκαηα ζπγθέληξσζεο, η) δπζθνιίεο
ζηηο εξγαζίεο ηνπ ζρνιείνπ, θ) δπζθνιίεο επηθνηλσλίαο κε ζπλνκήιηθνπο θαη ελήιηθεο, ι) δπζθνιίεο κε ηηο
θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο, κ) άγρνο, λ) πέλζνο θαη ιχπε γηα ηηο απψιεηεο θαη μ)
κεηαηξαπκαηηθφζηξεο(Kenardy, DeYoung, LeBrocque, &March, 2011).
Σν ζρνιείν κπνξεί λα βνεζήζεηεάλ: α) γλσξίδεη αθξηβψο ηελ θαηάζηαζε θάζε παηδηνχ, β) πξνζδηνξίδεη
κε πνηνπο ηξφπνπο νη καζεηέο ζα παξακείλνπλ ζε επαθή κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, γ) εληνπίδεη φιεο ηηο
δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο ζα ηα βνεζήζνπλ λα αλαθηήζνπλ ηελ αίζζεζε φηη επηζηξέθνπλ ζηελ θαλνληθή ηνπο
δσή, δ) ελζαξξχλεη ηα παηδηά λα ζπδεηάλε ηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδνπλ ηελ θαηάζηαζε, κέζσ δηάθνξσλ
κεζφδσλ, φπσο ζεαηξηθφ παηρλίδη, κνπζηθή θσηνγξαθία, θ.ι.π. θαη λα ηα βνεζά λα εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά
ηνπο, ε) βνεζάεη ηηο νηθνγέλεηεο λα ζπλδεζνχλ κε ηηο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο, δίλνληαο θάζε απαξαίηεηε
πιεξνθνξία γηα φιεο ηηο δηαζέζηκεο ππεξεζίεο γηα ηε ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ησλ παηδηψλ, ζη)
αλαγλσξίδεη ηελ αλάγθε γηα απμεκέλε θξνληίδα ησλ παηδηψλ θαη δηεξεχλεζε φισλ ησλ επηινγψλ βνήζεηαο θαη
δ) ελζσκαηψλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ θπζηθή θαηαζηξνθή ζηα δηδαζθφκελα καζήκαηα (Lonigan, Shanon,
Finch, &Daugherty, 1991)Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα δηαθξίλνπλ ηα παηδηά πνπ έρνπλ ηδηαίηεξε αλάγθε
ππνζηήξημεο, ψζηε λα ζπδεηήζνπλ καδί ηνπο, λα ηνπο παξάζρνπλ ζπκβνπιέο αηνκηθά, ζε κηθξέο νκάδεο ή
νηθνγελεηαθά. Σα παηδηά απηά κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ κέζσ ηεο ζηελήο επαθήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηελ
νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο ηνπ θαζελφο παηδηνχ. Πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί έλαο κεραληζκφο γηα ηελ παξαπνκπή
καζεηψλ θαη γνλέσλ(Green, etal., 1991). Δ La Greca θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο, (1994) αλέπηπμαλ έλα εγρεηξίδην
γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ πνπ πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο κεηά ηελ θαηαζηξνθή. Οη
δξαζηεξηφηεηεο δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο νκάδεο: (α) ζπδεηήζεηο γεγνλφησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε θπζηθή
θαηαζηξνθή (β) Θεηηθή αληηκεηψπηζε θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ, (γ) ελίζρπζε ηεο θηιίαο ησλ παηδηψλ θαη
ππνζηήξημή ηνπο. Βίλαη ζεκαληηθφ νη γνλείο θαη νη εθπαηδεπηηθνί λα είλαη πξφζπκνη λα εληνπίζνπλ θαη λα
αληηκεησπίζνπλ ηα ζπκπηψκαηα απηά, ηα νπνία ζπρλά παξακέλνπλ απαξαηήξεηα
(HelpingStudentsCopewithTraumaafteraDisaster, 2018).
Οη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο δηαθέξνπλ, αλάινγα κε ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ. Σα παηδηά πξνζρνιηθήο
ειηθίαο, δελ έρνπλ αλαπηχμεη αθφκα ηηο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
θαηαλφεζε θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ ηξαχκαηνο πνπ πξνθάιεζε ε θαηαζηξνθή. Βπνκέλσο, απηή ε ειηθηαθή νκάδα
αληηδξά κε βάζε ην πψο αληηδξνχλ νη ελήιηθεο ζηελ θαηάζηαζε. Μεηά ηελ θαηαζηξνθή ην παηδί δελ κπνξεί λα
δηαηππψζεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. Ώληί λα επηρεηξήζνπλ λα εθθξάζνπλ νη ελήιηθεο ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ
παηδηνχ, θαιφ είλαη λα ελζσκαησζνχλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ βαζίδνληαη ζην παηρλίδη γηα λα αλαιπζνχλ ηα
ζπλαηζζήκαηά ηνπ (δσγξαθηθή, γιππηηθή κε πειφ, δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ ειηθία ηνπ) (Lerner, Volpe,
&Lindell, 2003).Σα παηδηά ηεο πξψηκεο παηδηθήο ειηθίαο, παξφιν πνπ έρνπλ αλαπηχμεη πην πξνεγκέλεο
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γλσζηηθέο δεμηφηεηεο κπνξνχλ λα βνεζεζνχλ απφ νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, ψζηε λα εθθξάζνπλ πην
απνηειεζκαηηθά ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, απ‟ φηη κε κία άκεζε έθθξαζή ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ε ζπκκεηνρή ηνπο
ζε παηρλίδηα, ε δσγξαθηθή, ε ζπγγξαθή ζε έλα πεξηνδηθφ ή αθφκα ε αλάγλσζε θαη ε ζπδήηεζε ζρεηηθψλ
ηζηνξηψλ κπνξεί λα είλαη επσθειείο. Δ πην απνηειεζκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζεσξείηαη φηη είλαη ην ζρέδην θαη ε
δσγξαθηθή. Οη έθεβνη έρνπλ πεξηζζφηεξεο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο ζε ζχγθξηζε κε ηα λεαξφηεξα παηδηά, απηφ
ζεκαίλεη φηη κπνξνχλ λα ζθέθηνληαη πην αθεξεκέλα ζε ζρέζε κε ηνπο ηξαπκαηηζκνχο, ην ζάλαην θαη ηηο άιιεο
απψιεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε κηα θαηαζηξνθή. ε απηή ηελ ειηθία κπνξνχλ λα απνδεηρζνχλ πνιχ σθέιηκεο νη
νκαδηθέο ζπδεηήζεηο κεηαμχ ησλ καζεηψλ. Πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη λα εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη
λα θαηαλννχλ φηη δελ είλαη πξφβιεκα αλ δελ έρνπλ φιεο ηηο απαληήζεηο πνπ ρξεηάδνληαη. Βίλαη ζεκαληηθφ λα
είκαζηε εηιηθξηλείο απέλαληί ηνπο. Βπηπιένλ, νη καζεηέο απηήο ηεο ειηθίαο κπνξνχλ λα θαζεζπραζηνχλ κε
εθθξάζεηο φπσο: «Αελ πεηξάδεη πνπ δελ είζηε θαιά κ‟ απηή ηελ θαηάζηαζε» ή «Αελ πεηξάδεη πνπ έρεηε απηά ηα
ζπλαηζζήκαηα». Οη ηερληθέο ραιάξσζεο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα αηζζάλνληαη αζθαιείο (π.ρ.
βαζηά αλαπλνή, αθξφαζε κνπζηθήο) (Lerner, Volpe, &Lindell, 2003).
Παξφιν πνπ νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαζθάιηζε θαη
πξναγσγή ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ παηδηψλ, έρνπλ πςειφ βαζκφ αβεβαηφηεηαο, ζρεηηθά κε ην ξφιν ηνπο ζηελ
παξνρή βνήζεηαο(Alisic, Bus, Dulack, Pennings, & Splinter, 2012; Alisic, 2011)ή ζεσξνχλ φηη είλαη έμσ απφ ηηο
αξκνδηφηεηεο θαη ηηο γλψζεηο ηνπο (GrahamA. , 2007).Ώπφ κηα κειέηε ηνπ 2012 ζηηο Κάησ Υψξεο,
δηαπηζηψζεθε φηη κφλν ην 9% ησλ εθπαηδεπηηθψλ, είρε ηελ απαξαίηεηε θαηάξηηζε, ψζηε λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο
καζεηέο κε ςπρνινγηθά ηξαχκαηα. Πάλσ απφ ηνπο κηζνχο δαζθάινπο δελ γλψξηδαλ λα εληνπίζνπλ ην
ηξαπκαηηθφ άγρνο ησλ παηδηψλ ή ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ παξαπνκπή ηνπο, ψζηε λα ιάβνπλ πξφζζεηε
ππνζηήξημε. Καηά ζπλέπεηα ηα παηδηά κε ηξαχκαηα, δελ έιαβαλ ηελ θαιχηεξε ςπρνινγηθή ππνζηήξημε (Alisic,
Bus, Dulack, Pennings, &Splinter, 2012).
ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ
ην άξζξν απηφ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο, πνπ έγηλε ην δηάζηεκα Φεβξνπαξίνπ –
ΜαΎνπ 2017. Γηα ηελ έξεπλα απηή επηιέρζεθε ν κεηθηφο ηξφπνο (ζπλδπαζκφο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο έξεπλαο)
πνπ ζπλδπάδεη θαη ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ ζε κεγάιν πιεζπζκφ (εθπαηδεπηηθνχο), αιιά θαη ηε ρξήζε
ζπλεληεχμεσλ (δηεπζπληέο/ηξηεο). Οη δχν απηέο δηαθνξεηηθέο κέζνδνη κπνξνχλ λα εμεηάζνπλ ην ίδην θαηλφκελν
φρη γηα λα ην απνηππψζνπλ θαιχηεξα, αιιά πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξαθεί κηα ζθαηξηθή άπνςε θαη λα
παξνπζηάζνπκε δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο πεξίπησζεο θξίζεο πνπ εμεηάδνπκε.Δ πνηνηηθή έξεπλα
πξαγκαηνπνηήζεθε ζε εηδηθφ πιεζπζκφ θαη εηδηθφηεξα ζε φινπο ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ, φπνπ θνηηνχλ
καζεηέο απφ ηε ΐξίζα, ηνλ Πνιηρλίην, ην Ληζβφξη, ηα ΐαζηιηθά θαη ην ηαπξφ.Παξάιιεια κε ηελ πνηνηηθή
έξεπλα, πξαγκαηνπνηήζεθε θαη πνζνηηθή. Δ έξεπλα απηή θαη πάιη απεπζπλφηαλ ζε εηδηθφ πιεζπζκφ.
πληάρζεθε θαη δηαλεκήζεθεέλα εξσηεκαηνιφγην, πνπ αθνξνχζε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, φισλ ησλ
βαζκίδσλ, πνπ ππεξεηνχζαλ ηε ζρνιηθή ρξνληά 2017-2018 ζηα έμη ζρνιεία ηεο πεξηνρήο ηεο ΐξίζαο. Οη
εξσηήζεηο ηεο ζπλέληεπμεο ησλ δηεπζπληψλ θαη ην εξσηεκαηνιφγην ησλ εθπαηδεπηηθψλ ρσξίδνληαλ ζε ηξεηο
ελφηεηεο. ηελ πξψηε πεξηιακβάλνληαλ ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ εξσηψκελσλ, ζηε δεχηεξε νη απφςεηο
ηνπο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ γεληθά θαη ζηελ ηξίηε ελφηεηα νη εξσηήζεηο αθνξνχζαλ ηε δηαρείξηζε ηεο
θξίζεο πνπ πξνθιήζεθε απφ ην ζεηζκφ ηεο 12εο Ενπλίνπ 2017 ζηε Λέζβν.
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
ε φηη αθνξά ζηελ πξνεηνηκαζία πνπ είρε γίλεη πξηλ εθδεισζεί ν ζεηζκφο νη ππεχζπλνη ησλ ζρνιείσλ
ππνζηήξημαλ φηη είραλ ιάβεη ηα θαηάιιεια κέηξα θαη είραλ πξνεηνηκαζηεί γηα ην πσο ζα δξάζνπλ ζε κηα ηέηνηα
πεξίζηαζε. Βίραλ αθνινπζήζεη ηηο νδεγίεο ηνπ ΟΏΠ (2012; 2014) θαη είραλ ζπληάμεη ζρέδην αληηκεηψπηζεο
θξίζεσλ, γηα ην νπνίν ήηαλ ελεκεξσκέλνη καζεηέο, εθπαηδεπηηθνί θαη γνλείο. Ώθφκε ζε ηαθηά ρξνληθά
δηαζηήκαηα έθαλαλ αζθήζεηο εηνηκφηεηαο, κε ζθνπφ λα ηειεηνπνηήζνπλ ην ζρέδην θαη λα δηνξζψζνπλ ηα φπνηα
ιάζε ηνπ. Σν γεγνλφο απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φπνπ ην 86% απάληεζε
φηη ππήξρε νκάδα δηαρείξηζεο θξίζεσλ ζην ζρνιείν ηνπο, φπσο επίζεο φηη ππήξρε ζρέδην εθθέλσζεο ηνπ θηηξίνπ
(97%), ην νπνίν ήηαλ αλαξηεκέλν ζε εκθαλέο ζεκείν (91%). Βπίζεο, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ
εθπαηδεπηηθψλ(97%) αλάθεξε φηη είραλ γίλεη αζθήζεηο εηνηκφηεηαο.εκαληηθφ ξφιν αθφκε έπαημε ε
παξαθνινχζεζε απφ ηνπο καζεηέο ηνπ Αεκνηηθνχ ρνιείνπ ΐξίζαο, κφιηο ηξεηο (3) κέξεο πξηλ ην ζεηζκφ, ελφο
εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζνκνίσζεο ζεηζκνχ, φπνπ ελεκεξψζεθαλ γηα ηνπο ηξφπνπο αληίδξαζεο θαηά
ηε δηάξθεηα ελφο ζεηζκνχ θαη κεηά απφ απηφλ.ηνλ ηνκέα ηεο επηκφξθσζεο, φκσο, γηα ην πψο λα
αληηκεησπίζνπλ κία θξίζε θπζηθήο θαηαζηξνθήο, ελψ νη επηθεθαιήο ησλ ζρνιείσλ είραλ επηκνξθσζεί, νη
πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί (51%), δελ είραλ πάξεη κέξνο πνηέ ζε κηα ηέηνηνπ είδνπο επηκφξθσζε. Κξίλεηαη
ινηπφλ απαξαίηεην λα νξγαλσζνχλ επηκνξθσηηθά ππνρξεσηηθά ζεκηλάξηα γηα φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ψζηε
λα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζνπλ αλάινγα θαηλφκελα.
Σν Αεκνηηθφ ζρνιείν ηεο ΐξίζαο ήηαλ ην κνλαδηθφ πνπ ιεηηνπξγνχζε ηελ ψξα ηνπ ζεηζκνχ. Δ κία
εθπαηδεπηηθφο πνπ βξηζθφηαλ ζην ζρνιείν, εθάξκνζε ην ζρέδην δξάζεο θαη ην ζρέδην εθθέλσζεο ηνπ ζρνιείνπ,
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εθαξκφδνληαο κάιηζηα ην εθεδξηθφ πιάλν εθθέλσζεο, αθνχ ην θαλνληθφ δελ κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί ιφγσ
θαηάξξεπζεο ηνπ θηηξίνπ. Δ εθπαηδεπηηθφο νδήγεζε ηα παηδηά ζε αζθαιέο ζεκείν θαη επηθνηλψλεζε κε ηνπο
γνλείο ηνπο θαη ηε δηεπζχληξηα ηνπ ζρνιείνπ, φπσο νθείιεη λα θάλεη ν ππεχζπλνο επηθνηλσλίαο ηνπ ζρνιείνπ. Οη
ππεχζπλνη ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ακέζσο κεηά ην ζεηζκφ θξφληηζαλ καδί κε θάπνηα απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο
δηαρείξηζεο θξίζεσλ, λα επηζεσξήζνπλ ηα ζρνιηθά θηίξηα, γηα ηπρφλ βιάβεο, ψζηε λα ελεκεξψζνπλ ηνπο
αξκφδηνπο θνξείο θαη απηνί λα ιάβνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα.
ινη νη επηθεθαιήο ησλ ζρνιείσλ ζπλεξγάζηεθαλ, ακέζσο κεηά ην ζεηζκφ, κε φινπο ηνπο ηνπηθνχο
θνξείο, ηε δεκνηηθή αξρή, αιιά θαη κε ηηο Αηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο,
πξνθεηκέλνπ λα βξεζνχλ ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ην ζεηζκφ. Βπηπιένλ, ε δηεπζχληξηα ηνπ
δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ηεο ΐξίζαο ζπλεξγάζηεθε θαη κε εθπξνζψπνπο ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο θαη Τπνδνκψλ.
Σα ζρνιεία ηεο πεξηνρήο άλνημαλ ηέζζεξηο (4) κήλεο κεηά ην ζεηζκφ. Ώπφ ηελ πξψηε κέξα δηέζεηαλ
φιν ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ, εθηφο απφ ςπρνιφγν. Βίλαη ζεκαληηθφ φηη ηα ζρνιεία ιεηηνχξγεζαλ κε έλα
κεγάιν πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα είλαη αλαπιεξσηέο (Μ.Ο. 29,88%, θαη γηα ην ζρνιείν ηεο ΐξίζαο
66,66%) θαη πάξα πνιινί απφ απηνχο (Μ.Ο. 26,30% θαη γηα ην Αεκνηηθφ ηεο ΐξίζαο 88,88%) λα ππεξεηνχλ γηα
πξψηε θνξά ζηα ζπγθεθξηκέλα ζρνιεία.χκθσλα κε ηελ έξεπλα ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ
(97%) πηζηεχεη φηη ήηαλ απαξαίηεηε θαηά ην άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ε χπαξμε ςπρνιφγνπ ζην ζρνιείν, θαζψο ην
66% απφ απηνχο ζεσξνχλ φηη δελ κπνξνχζαλ λα παξάζρνπλ ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ζηνπο καζεηέο. Παξ‟ φια
απηά δελ ππήξμε θακηά ππνζηήξημε απφ ηελ πνιηηεία ψζηε λα ζηειερσζνχλ ηα ζρνιεία κε ςπρνιφγν. Δ φπνηα
πξνζπάζεηα ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο ησλ καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ έγηλε κφλν κε αηνκηθή
πξσηνβνπιία ηεο δηεπζχληξηαο ηνπ Αεκνηηθνχ ζρνιείνπ ΐξίζαο, ε νπνία δηνξγάλσλε κία θνξά ηελ εβδνκάδα
ζπλαληήζεηο κε ςπρνιφγν, πνπ αθνξνχζαλ καζεηέο, εθπαηδεπηηθνχο θαη γνλείο. Έηζη, νη επηθεθαιήο ησλ
ζρνιείσλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί αλαγθάζηεθαλ κε ηηο πεξηνξηζκέλεο γλψζεηο ςπρνινγίαο πνπ είραλ λα
ππνζηεξίμνπλ ηνπο καζεηέο, ψζηε λα επηζηξέςεη ε νκαιφηεηα ζηε δσή ηνπο.
Βίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζε θαλέλα ζρνιείν δελ έγηλε αλαιπηηθή ελεκέξσζε ζηνπο καζεηέο γηα ην
ζεηζκφ θαη ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη ζην κέιινλ ζηε δσή ηνπο.
Ώλ θαη ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ φπνησλ
πξνβιεκάησλ ησλ παηδηψλ θξίλεηαη απαξαίηεηε, εθηφο απφ ην Αεκνηηθφ ρνιείν ηεο ΐξίζαο, φπνπ ππήξμε
θαζεκεξηλή ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο, ζηα ππφινηπα ζρνιεία είηε δελ ππήξμε θακία ζπλεξγαζία, είηε έγηλε κία
κφλν ελεκεξσηηθή ζπλάληεζε ζηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο.Ώπφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξείηαη
ζεκαληηθφ φηη ην 31% απφ απηνχο δελ έθαλε θακία ελεκεξσηηθή ζπλάληεζε κε ηνπο γνλείο.
Δ νξγάλσζε ησλ ζρνιείσλ άιιαμε ξηδηθά γηα ηα ηέζζεξα ζρνιεία ηεο πεξηνρήο, ηα νπνία είηε
θαηαζηξάθεθαλ ηειείσο, είηε θξίζεθαλ πξνζσξηλά αθαηάιιεια γηα ρξήζε. Βηδηθφηεξα ην Αεκνηηθφ ρνιείν θαη
Νεπηαγσγείν ηεο ΐξίζαο, νξγαλψζεθε απφ ηελ αξρή, ηφζν σο πξνο ηηο θηηξηαθέο ηνπ εγθαηαζηάζεηο, φζν θαη σο
πξνο ηελ πιηθνηερληθή ηνπ ππνδνκή, αθνχ ην παιηφ θηίξην θαηαζηξάθεθε νινζρεξψο. Σν Αεκνηηθφ θαη
Νεπηαγσγείν ηνπ Πνιηρλίηνπ έπξεπε λα κεηεγθαηεζηαζνχλ. Σα ζρνιεία πνπ έκεηλαλ αιψβεηα απφ ην ζεηζκφ
(Γπκλάζην θαη Λχθεην Πνιηρλίηνπ) κνηξάζηεθαλ ηηο αίζνπζέο ηνπο κε ην Αεκνηηθφ ζρνιείν ηνπ Πνιηρλίηνπ.ε
φηη αθνξάζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηνηθήζεθαλ ηα ζρνιεία κεηά ην ζεηζκφ, νη δηεπζπληέο ππνζηήξημαλ φηη δελ
ππήξμαλ αιιαγέο, εθηφο απφ ηελ απαξαίηεηε πξνζαξκνγή ζηηο λέεο ζπλζήθεο σο πξνο ην πεξηβάιινλ ηνπ
ζρνιείνπ. κσο έλα 43% ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ππνζηεξίδεη φηη ππήξμαλ αιιαγέο ζηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ. Καη
έλα 51% φηη έγηλαλ αιιαγέο ζηε δηαρείξηζε ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ηνπο δηεπζπληέο. Βπίζεο, έλα 57% ησλ
εθπαηδεπηηθψλ δηαπίζησζε φηη ππήξμαλ αιιαγέο θαη ζηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ καζεηψλ. ε ζρέζε κε ην
ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ην 64% παξαηήξεζε φηη ζπλέβεζαλ αιιαγέο θαη σο πξνο ηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ην
66%. Οη δχν απηέο απφςεηο έξρνληαη ζε αληίζεζε κεηαμχ ηνπο. Ώμηνζεκείσην είλαη φηη ππήξμε έλα πνζνζηφ
(Μ.Ο. 30%), πνπ νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί κε ην αλ ππήξμαλ αιιαγέο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη ηηο
εγθαηαζηάζεηο. Ώπηφ φκσο κπνξεί λα εμεγεζεί απφ ην κεγάιν πνζνζηφ ησλ αλαπιεξσηψλ θαη ησλ
εθπαηδεπηηθψλ πνπ δνχιεπαλ γηα πξψηε θνξά ζηα ζπγθεθξηκέλα ζρνιεία.
Οη δηεπζπληέο ησλ Αεκνηηθψλ θαη Νεπηαγσγείσλ ΐξίζαο θαη Πνιηρλίηνπ πξνζπάζεζαλ κέζσ ηεο
ζπλεξγαζίαο κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο λα επηιχζνπλ αξρηθά ην θηηξηαθφ πξφβιεκα. Σν επφκελν κέιεκα ηνπο
ήηαλ ε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Με ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο πξνζπάζεζαλ
λα βνεζήζνπλ θαη λα ζπκβνπιέςνπλ φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ην πσο ζα αληηκεησπίζνπλ ηα δηθά ηνπο
πξνβιήκαηα, έηζη ψζηε θη απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο λα κπνξέζνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηα πξνβιήκαηα ησλ
καζεηψλ. Σνποελεκέξσζαλγηαηελ θαηάζηαζε ηνπ θάζε παηδηνχ μερσξηζηά, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα
αληηκεησπίζνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίζηεθαλ θαη ηνπο παξείραλ φια ηα απαξαίηεηα κέζα γηα ηε
δηδαζθαιία ηνπο. Ώληίζεηα, ζην Γπκλάζην θαη ην Λχθεην, δελ δφζεθαλ ζπκβνπιέο ή ππνζηήξημε ζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο επεηδή ζεσξήζεθε φηη ν ρξφλνο πνπ είρε πεξάζεη απφ ηελ εκέξα ηνπ ζεηζκνχ κέρξη ην άλνηγκα
ηνπ ζρνιείνπ ήηαλ αξθεηφο γηα λα επνπιψζεη ηα ηξαχκαηά ηνπο. Οη εθπαηδεπηηθνί απφ ηελ πιεπξά ηνπο
αλαγλψξηζαλ φηη ε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ ηνπο βνήζεζε, ψζηε λα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο φιν ην δηδαθηηθφ
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πιηθφ (45%). Ώθφκε φηη ε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ ηνπο έδσζε ηελ θαηάιιειε πξνζνρή (64%), ηελ ςπρνινγηθή
ππνζηήξημε (48%) θαη ηελ πλεπκαηηθή ελζάξξπλζε (40%) πνπ ηνπο ήηαλ απαξαίηεηε γηα λα κπνξέζνπλ λα
αληαπνθξηζνχλ ζηα θαζήθνληά ηνπο. Σέινο, έλα πνζνζηφ 46% ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαπίζησζε φηη ε δηνίθεζε
ηνπ ζρνιείνπ έθαλε πξνζπάζεηεο λα βειηηψζεη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο θαζψο θαη ην επξχηεξν ζρνιηθφ
πεξηβάιινλ.
ε φηη αθνξάζηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζαλ νη εθπαηδεπηηθνί, δηαπηζηψλεηαη φηη έλα κηθξφ
πνζνζηφ είρε λα αληηκεησπίζεη θάπνην πξνζσπηθφ πξφβιεκα, θαη απηφ ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ
αλαπιεξσηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ πνπ δνχιεπαλ γηα πξψηε θνξά ζηα ζρνιεία ηεο πεξηνρήο. Έηζη κφλν ην 12%
βίσζαλ ην ζάλαην ηνπ ζπδχγνπ ηνπο ή ηνπ παηδηνχ ηνπο, ζηελνχ ηνπο θίινπ, ζπγγελή ή γείηνλα, καζεηψλ ή
ζπλαδέιθσλ ηνπο, ρσξίο λα δηεπθξηλίδεηαη αθξηβψο πνηα ήηαλ ε ζρέζε ηνπο. Έλα 56% βίσζε ην ζάλαην
αλζξψπσλ πνπ δελ γλψξηδαλ, ελψ ην 23% βίσζε ηνλ ηξαπκαηηζκφ θάπνηνπ έζησ γλσζηνχ πξνζψπνπ. Τπάξρεη
φκσο θη έλα αμηφινγν πνζνζηφ (37%), πνπ δήισζε φηη ην ζπίηη ηνπ έρεη ππνζηεί δεκηέο θαη έλα 34% πνπ δελ
ζεψξεζε φηη ε δσή ηνπ επαλήξζε ζηνπο θπζηνινγηθνχο ηεο ξπζκνχο.
ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία, ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα εληνπίζηεθαλ ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ
πεηζαξρία ησλ καζεηψλ (43%), ζηε δπζθνιία λα παξαθηλήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπο καζεηέο λα κάζνπλ
απνηειεζκαηηθά (31%), ζηα θαηλφκελα ζπλαηζζεκαηηθήο αζηάζεηαο θαη θαηάζιηςεο (31%), επίζεο ζην γεγνλφο
φηη νη αθαδεκατθέο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ επηδεηλψζεθαλ ζε ζρέζε κε ηελ πεξίνδν πξηλ ην ζεηζκφ (29%),
θαζψο θαη φηη απμήζεθαλ ηα θαηλφκελα βίαο θαη νη δηακάρεο ζην ζρνιείν (28%). Ώληίζεηα, κηθξφ είλαη ην
πνζνζηφ πνπ δηαπίζησζε φηη νη καζεηέο δελ εκπηζηεχνληαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ή φηη απμήζεθε ν εθθνβηζκφο
ζην ζρνιείν (17%).Οη παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο αξλεηηθά σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
πξνβιεκάησλ ήηαλ ε έιιεηςε καζεζηαθήο αηκφζθαηξαο (23%), ε έιιεηςε ππνζηήξημεο απφ ηνπο γνλείο (18,5%)
θαη ε έιιεηςε ππνζηήξημεο απφ ην δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ (9%) ζε πνιχ κηθξφ βαζκφ φκσο, φπσο
δηαπηζηψλνπκε απφ ηα πνζνζηά. Βλψ νη παξάγνληεο πνπ ηνπο βνήζεζαλ πεξηζζφηεξν λα αληηκεησπίζνπλ ηα
πξνβιήκαηά ηνπο ήηαλ θπξίσο: ε απηφ-πξνζαξκνγή ζηα λέα δεδνκέλα (83%), ε πάξνδνο ηνπ ρξφλνπ απφ ηελ
εκέξα ηνπ ζεηζκνχ (77%), ε ππνζηήξημε απφ: ην ζρνιείν (63%), ηνπο ζπλαδέιθνπο (60%), ηνπο θίινπο (57%),
ηελ νηθνγέλεηα (57%) θαη ηελ θνηλσλία (43%).Ώληίζεηα δηαπηζηψλεηαη φηη είλαη κηθξά ηα πνζνζηά ησλ
εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζεσξνχλ φηη ππνζηεξίρζεθαλ απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο (32%) θαη απφ κε θπβεξλεηηθέο
νξγαλψζεηο (20%).Γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλάληεζαλ ζηε δηδαζθαιία ηνπο θαίλεηαη φηη ηνπο
βνήζεζε πνιχ ε επηθνηλσλία κε ηνπο καζεηέο ηνπο θαζψο θαη ε θαηαλφεζε πνπ έδεημαλ ζηα πξνβιήκαηά ηνπο
(72%). Σν γεγνλφο απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ. Άιινη παξάγνληεο πνπ ηνπο
βνήζεζαλ ήηαλ ε ζπλεξγαζία θαη ε επηθνηλσλία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο (71%), ε απηνζπγθέληξσζε (64%),
νη πξνζσπηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο (63%) θαη ε θαηάξηηζε πνπ ήδε είραλ (49%). Μηθξφ πνζνζηφ (31%) ζεσξεί φηη
βνεζήζεθε απφ ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο.
Οη πεξηζζφηεξεο αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ παξαηεξήζεθαλ ζηα ζρνιεία ηεο ΐξίζαο,
θαζψο είραλ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ ζρεδφλ νινθιεξσηηθή θαηαζηξνθή ηνπ νηθηζκνχ φπνπ ηα παηδηά έλνησζαλ
πνιχ έληνλα ηηο ζπλέπεηεο ηηο ζεηζκηθήο θαηαζηξνθήο. Μηθξφηεξα ήηαλ ηα πνζνζηά ζηα ππφινηπα ζρνιεία θαη
θπξίσο ζε καζεηέο πνπ πξνέξρνληαλ απφ δχν άιια ρσξηά ηεο πεξηνρήο (Ληζβφξη θαη ΐαζηιηθά), φπνπ θαη εθεί
ππήξμαλ ζεκαληηθέο θαηαζηξνθέο. Βίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φκσο φηη ζην Γπκλάζην θαη Λχθεην ηνπ Πνιηρλίηνπ
δελ παξαηεξήζεθε θακία αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ θαζψο ζεσξήζεθε φηη ηα παηδηά
αληηκεηψπηζαλ ην πξφβιεκα κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ.Βδψ φκσο πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ππάξρεη ε
πηζαλφηεηα νη εθπαηδεπηηθνί λα κελ κπφξεζαλ λα εληνπίζνπλ ηα ηπρφλ κεηαηξαπκαηηθά πξνβιήκαηα.Οη
ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ παξαηεξήζεθαλ απφ ηνπο δηεπζπληέο ήηαλ ην έληνλν ζπλαίζζεκα ηνπ θφβνπ,
άγρνο, ζπκφ γηα απηφ πνπ είρε ζπκβεί θαη ζε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο αλαπηχρζεθε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη
πξνο ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη πξνο ηνπο ελήιηθεο. Ώθφκε, παξαηεξήζεθαλ πξνβιήκαηα ζπγθέληξσζεο ζηε
δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε θαη απνθπγή ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχζαλ ην ζεηζκφ. Βλψ ζηα κηθξφηεξα παηδηά
παξαηεξήζεθε φηη έθιαηγαλ πνιχ πην ζπρλά θαη δελ ήζειαλ λα απνρσξηζηνχλ ηνπο γνλείο ηνπο.Γηα λα
αληηκεησπηζηνχλ ηα θαηλφκελα απηά, ππήξμε ζηελή ζπλεξγαζία δηεπζπληψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, απφ ηε ζηηγκή
πνπ αλαθέξακε φηη ηα ζρνιεία δελ δηέζεηαλ ςπρνιφγν ζην πξνζσπηθφ ηνπο. Ώπφ θνηλνχ απνθαζίζηεθαλ θαη
εθαξκφζηεθαλ δηάθνξεο κέζνδνη, φπσο: λα παξνηξχλνπλ ηνπο καζεηέο λα ζπκκεηάζρνπλ ζε παηρλίδηα ή
δσγξαθηθή, νπνχ θαινχζαλ ηνπο καζεηέο λα θάλνπλ θάηη ζρεηηθφ κε ην ζεηζκφ θαη κεηά λα ην ζπδεηήζνπλ φινη
καδί ή λα ηα ελζαξξχλνπλ λα κηιάλε γηα ην ζεηζκφ θαη ηηο ζπλέπεηέο ηνπ, γηα ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαζψο θαη
λα ηνπο δίλνπλ νδεγίεο γηα ην πψο ζα επαλέιζνπλ ζηελ θπζηνινγηθή ηνπο δσή βξίζθνληαο ζεηηθνχο ηξφπνπο
αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο.
ε φηη αθνξάζηα ζπκπηψκαηα ηνπ κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο, αλ θαη φινη νη δηεπζπληέο θαη ε πιεηνςεθία
ησλ εθπαηδεπηηθψλ (91%) ππνζηεξίδνπλ φηη ηα γλσξίδνπλ, παξαηεξήζεθαλ κφλν ζε δχν παηδηά, πνπ είραλ
βηψζεη πην έληνλα ηελ θαηαζηξνθή θαη απεηιήζεθε ε δσή ηνπο. Σα ζπκπηψκαηα πνπ παξαηεξήζεθαλ ήηαλ:
α)φηη έλνησζαλ έληνλε δπζθνξία φηαλ γίλνληαη ζπδεηήζεηο πνπ αθνξνχλ ην ζεηζκφ θαζψο έρνπλ ήδε
ζπλερφκελεο αλακλήζεηο απφ ην γεγνλφο, πνπ ηνπο πξνθαιεί κηα ζπλερφκελε ζιίςε,β) δελ ζέινπλ λα έξρνληαη
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ζε επαθή κε αλζξψπνπο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ην ζπκβάλ θαη δείρλνπλ ειάρηζην
ελδηαθέξνλ γηα φηη ζπκβαίλεη γχξσ ηνπο θαη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαινχληαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ, γ)
έρνπλ έλα ζπλερφκελν θφβν φηη ην γεγνλφο ζα επαλαιεθζεί, δ) δπζθνιεχνληαη πνιχ λα ζπγθεληξσζνχλ ζε κία
δξαζηεξηφηεηα θαη ε) ζπρλά αληηδξνχλ κε εθξήμεηο ζπκνχ. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ππήξμε ζηελή ζπλεξγαζία
κε ηελ νηθνγέλεηα φπνπ απνθαζίζηεθε απφ θνηλνχ ε ζηελή παξαθνινχζεζε απφ ςπρνιφγν θαη ππνζηήξημή ηνπο
απφ ςπρνιφγν, ψζηε λα αμηνινγεζεί ζσζηά ε θαηάζηαζε θαη λα γίλνπλ πξνζπάζεηέο γηα ηελ απνθαηάζηαζή
ηνπο. ε αληίζεζε κε ηηο κέρξη ηψξα κειέηεο φπνπ ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο θπκαίλεηαη
απφ ην 30 – 60% (Goenjian, θαη ζπλ., 1995; Yule, 2009), ζηελ πεξίπησζε ηεο ΐξίζαο ην πνζνζηφ ησλ παηδηψλ
πνπ εκθάληζε ζπκπηψκαηα κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο είλαη πνιχ κηθξφ (0,48%).
ΠΡΟΣΑΔΗ
Παξαηεξείηαη φηη ελψ ζε φηη αθνξά ηνπο ηνκείο ηεο πξφιεςεο, ηεο πξνεηνηκαζίαο θαζψο θαη θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ ζεηζκηθνχ θαηλνκέλνπ ηα ζρνιεία εθάξκνζαλ φια φζα πξνβιέπνληαη ζηε δηαρείξηζε κεηά ην
ζεηζκφ ππήξμαλ θάπνηα πξνβιήκαηα. Γηα ην ιφγν απηφ πξνηείλεηαη: 1) ε ζηειέρσζε ησλ ζρνιείσλ κε
ςπρνιφγν, 2) ε δηνξγάλσζε ηαθηηθψλ επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ ηφζν γηα ηνπο δηεπζπληέο φζν θαη γηα ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο θξίζεσλ, πνπ πξνθαινχληαη απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο, 3) νη δηεπζπληέο
λα νξγαλψλνπλ θη απηνί απ‟ ηελ πιεπξά ηνπο ελεκεξσηηθέο – επηκνξθσηηθέο ζπλαληήζεηο κε ην εθπαηδεπηηθφ
πξνζσπηθφ γηα ηέηνηνπ είδνπο ζέκαηα, 4) ε δηνξγάλσζε ηαθηηθψλ ελεκεξσηηθψλ ζπλαληήζεσλ κε ηνπο γνλείο,
ψζηε λα εληνπίδνληαη ηα πηζαλά πξνβιήκαηα,νη ελεκεξψζεηο απηέο λα γίλνληαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηνπο
δηεπζπληέο, αιιά επηθνπξηθά θαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, 5) ε πνιηηεία λα ιεηηνπξγεί κε ηαρχηεξνπο ξπζκνχο,
ψζηε λα επαλέξρεηαη γξεγνξφηεξα ε νκαιφηεηα ζηε ζρνιηθή δσή. Ώμίδεη λα αλαθεξζεί εδψ, φηη ελάκηζε ρξφλν
κεηά ην ζεηζκφ, δελ έρεη θαηεδαθηζηεί αθφκε ην κηζνγθξεκηζκέλν ζρνιείν ηεο ΐξίζαο, νχηε έρεη γίλεη θακία
ελέξγεηα γηα λα μαλαθηηαρηεί.
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
ε απηή καο ηελ εξγαζία επηρεηξνχκε λα πεξηγξάςνπκε ζχληνκα αιιά πεξηεθηηθά ηηο δνκέο πνπ
άιιαμαλ θαη επεξέαζαλ δξαζηηθά ηελ θαζεκεξηλφηεηα καο, ηηο ζπλέπεηέο ηνπο ζε κεγάια πεδία ηεο θνηλσληθήο
καο δξαζηεξηφηεηαο φπσο ε αγνξά εξγαζίαο θαη ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη λα ζρνιηάζνπκε ηε δηαδηθαζία ηνπ
θξηηηθνχ ζηνραζκνχ σο έλα εθ ησλ σλ νπθ άλεπ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ησλ πξαθηηθψλ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, νη
νπνίεο απνζθνπνχλ ζηελ ελδπλάκσζε ησλ ελειίθσλ, ζε κηα θαηεχζπλζε δεκηνπξγίαο λέσλλνεκαηνδνηήζεσλ
κνξθέο, πνπ επηηξέςνπλ ηελ αληαπφθξηζε ζηα πξνζηάγκαηα ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληθψλ πεξηβαιιφλησλ.
ηελ εξγαζία αξρηθά ζπδεηνχκε ηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηελ επηθξάηεζε ησλ επηηαγψλ
ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ θαη ζηε ζπλέρεηα ζπζρεηίδνπκε θξηηηθά ηηο έλλνηεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ηεο
εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Έπεηηα επαλαηνπνζεηνχκε θαη επαλαπξνζδηνξίδνπκε ηελ έλλνηα ηνπ θξηηηθνχ
ζηνραζκνχ θαη, ηέινο επαλαζπλδένπκε ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ κε ηηο θνηλσληθέο αλάγθεο ηνπ πξνεγκέλνπ
θαπηηαιηζκνχ φπσο ε αληζφηεηα, ε θηψρεηα θαη θαηαπίεζε ησλ αδπλάησλ.
KeyWords: Βθπαίδεπζε Βλειίθσλ, Κξηηηθφο ηνραζκφο, Αηα ΐίνπ Μάζεζε, Ώγνξά Βξγαζίαο.
ΔΗΑΓΧΓH
Δ εθπαίδεπζε ελειίθσλ απνηειεί κηα βαζηθή ζπληζηψζα ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. Βηδηθφηεξα,
πεξηιακβάλεη φιεο ηηο κνξθέο ηεο εθπαίδεπζεο θαη κάζεζεο πνπ ζηνρεχνπλ ζην λα δηαζθαιίζνπλ φηη φια ηα
ελήιηθα άηνκα ζπκκεηέρνπλ ζηηο θνηλσλίεο ηνπο θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Δ εθπαίδεπζε ελειίθσλ ζχκθσλα κε
ηνλ πιένλ πξφζθαην νξηζκφ ηεοUNESCO/UIL (2016)ζπκπεξηιακβάλεη, ην ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ κάζεζεο
κέζσ ησλ νπνίσλ εθείλνη πνπ ζεσξνχληαη ελήιηθεο απφ ηελ θνηλσλία ζηελ νπνία δνπλ, αλαπηχζζνπλ θαη
εκπινπηίδνπλ ηηο ηθαλφηεηεο γηα δηαβίσζε θαη εξγαζία, ηφζν ζχκθσλα κε ηα δηθά ηνπο ελδηαθέξνληα φζν θαη κε
εθείλα ησλ θνηλνηήησλ ηνπο, ησλ νξγαληζκψλ θαη ησλ θνηλσληψλ ηνπο.
Μνινλφηη ζηε βηβιηνγξαθία ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ρξεζηκνπνηνχληαη πνιινί θαη δηάθνξνη νξηζκνί
γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ην πιαίζην αλαθνξάο ηεο καζεζηαθήο δηεξγαζίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεδίνπ (π.ρ.
ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε, ζπλερηδφκελε θαηάξηηζε, δηα βίνπ εθπαίδεπζε, αλάπηπμε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ,
θνηλνηηθή εθπαίδεπζε, ιατθή επηκφξθσζε θ.ιπ.) ζηελ νπζία απηφ πνπ πξέπεη λα αλαγλσξίζνπκε σο ππξήλα
απηήο ηεο δηεξγαζίαο είλαη ε δσηηθή αλάγθε ηεο αλζξψπηλεο θχζεο γηα κάζεζε. Δ κάζεζε είλαη έλα
ππαξμηαθφ θαηλφκελν πέξα απφ πιαίζηα θαη νξηζκνχο. Ώπφ ηε ζηηγκή πνπ εξρφκαζηε ζηε δσή μεθηλά ε
θνηλσληθή καο αιιειεπίδξαζε κε ηνπο άιινπο θαη κέζα απφ απηή ζπλερίδνπκε λα καζαίλνπκε, ψζηε λα
ζπκβαδίζνπκε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θνηλσληθνχ καο πεξηβάιινληνο (Jarvis, 2007).
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Δ κάζεζε είλαη ε θπζηθή καο απάληεζε ζε θάζε απφθιηζε ηνπ βηνγξαθηθνχ καο ππνδείγκαηνο απφ ηελ
θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηά (Koulaouzides,2014a). Καη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, φηαλ νη εκπεηξίεο θαη ηα
λνήκαηα καο ζπγθξνηνχλ κεραληζκνχο πνπ ζπγθξνχνληαη κε ηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο ηεο δσήο καο, ε
δέζκεπζε καο ζε εξγαιεηαθέο ή επηθνηλσληαθέο δηαδηθαζίεο κάζεζεο είλαη επαξθήο γηα λα δεκηνπξγήζνπκε κηα
λέα ηζνξξνπία, πνπ επηηξέπεη ζηα άηνκα λα δηαβηψζνπλ αξκφληθά κε ην θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ.
Χζηφζν, φηαλ πθίζηαληαη κεηαβνιέο ζηε δσή καο πνπ είλαη πέξαλ ηνπ ειέγρνπ καο, νη λέεο θνηλσληθέο
ζπλζήθεο πνπ αλαδχνληαη απαηηνχλ δηαθνξεηηθά είδε κάζεζεο ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ ηελ αλάπηπμε
δεμηνηήησλ, πνπ επηηξέπνπλ ηελ αλαδηαπξαγκάηεπζε θαη ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ ζεκειίσλ ηνπ αμηαθνχ καο
ζπζηήκαηνο ή αιιηψο ηνπ πιαηζίνπ αλαθνξάο καο (Mezirow, 1991). Ώπηφ ην είδνο κάζεζεο νξίδεηαη κε
πνιινχο ηξφπνπο (π.ρ. κεηαζρεκαηίδνπζα, ρεηξαθεηεηηθή, επεθηαηηθή), νη νπνίνη, σζηφζν, εγγελψο πεξηέρνπλ
ηελ ίδηα ππνδήισζε ελφο βαζχηεξνπ κεηαζρεκαηηζκνχ πνπ αθνξά ζηε δηαδηθαζία ηεο αηνκηθήο
λνεκαηνδφηεζεο. Ώπηφ ν κεηαζρεκαηηζκφο πξνυπνζέηεη ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ
(Brookfield, 2011;Koulaouzides, 2017). Μεξηθέο απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ζα δνχκε ακέζσο παξαθάησ
επηθεληξψλνληαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ
Έλα δήηεκα πνπ απαζρνιεί φζνπο αζρνινχληαη κε ην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ είλαη ην
θίλεηξν θαη ε αθνξκή πνπ νδεγεί ηνπο ελειίθνπο ζε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο εθπαίδεπζεο (Koulaouzides,
2014b). χκθσλα κε ηνπο θχξηνπο κειεηεηέο ηνπ πεδίνπ ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ην θίλεηξν ζπκκεηνρήο ησλ
ελειίθσλ ζε δηαδηθαζίεο εθπαίδεπζεο έρεη ηηο ξίδεο ηνπο ζε θάπνηα δπζαξκνλία πνπ εκθαλίδεηαη κεηαμχ ηεο
θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ησλ ζπλζεθψλ ηεο θαη ηνπ βηνγξαθηθνχ παξαδείγκαηνο ηνπ αηφκνπ. Ώπηή ε
δπζαξκνλία έρεη νξηζηεί κε δηάθνξνπο φξνπο φπσο απνζχλδεζε (disjuncture) ή απνπξνζαλαηνιηζηηθφ βίσκα
(disorientingexperience). Μηα ηέηνηα βηνγξαθηθή θαηάζηαζε κπνξεί γηα παξάδεηγκα λα είλαη ε αλεξγία, ε
αλαγθαζηηθή κεηεγθαηάζηαζε, ε κεηαλάζηεπζε γηα ιφγνπο βηνπνξηζκνχ θαη άιια παξφκνηα γεγνλφηα. Ώπηνχ
ηνπ είδνπο νη δπζαξκνλίεο δεκηνπξγνχληαη θαη επηηείλνληαη απφ ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο ηεο νηθνλνκηθήο θαη
θνηλσληθήο δσήο εηδηθά φηαλ αιιάδεη ην πιαίζην (Drezner, 2001;Milana, 2012;Portes, 1997;Cahill,
2014;BrownandLauder, 2991).
ηε ζεκεξηλή επνρή, κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ε παγθνζκηνπνίεζε είλαη ην πιαίζην εθείλν πνπ
αιιάδεη δξακαηηθά ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο (Crane, KawashimaandKawasaki 2016; Dale, 2007; Guscina, 2006;
Drezner, 2001). Δ λέα απηή πξαγκαηηθφηεηα πεξηιακβάλεη: ηελ εχθνιε κεηαθνξά θεθαιαίσλ, ηελ εχθνιε
κεηεγθαηάζηαζε επηρεηξήζεσλ, ηηο γξήγνξεο επηθνηλσλίεο, ηελ επειημία ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, ηελ απμεκέλε
ρξήζε ηεο πιεξνθνξηθήο ηερλνινγίαο. Δ ζρέζε απαζρφιεζεο γίλεηαη πηα εμαηνκηθεπκέλε: νη ζπλδηθαιηζηηθέο
ειεπζεξίεο θαη ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα ζπκπηέδνληαη, νη ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο εθπξνζψπεζεο ησλ κηζζσηψλ
θζίλνπλ θαη νη δηαπξαγκαηεχζεηο αλάκεζα ζην θεθάιαην θαη ηελ εξγαζία δηεμάγνληαη πιένλ ελψπηνο ελσπίσ ζε
επίπεδν αηνκηθφ.
Παξάιιεια κε απηά ζπληεινχληαη θαη άιιεο αιιαγέο φπσο ν πξσηαγσληζηηθφο ξφινο ηεονηθνλνκίαο
ησλ ππεξεζηψλ θαη ε αλαγλψξηζε ηεο θξηζηκφηεηαο ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ γηα ηελ απαζρνιεζηκφηεηα ηνπ
εξγαηηθνχ δπλακηθνχ (Koutroukis, 2007; Dølvik, 1999; Lashgarara, MehdiMirdamadi, andFarajollahHosseini,
2009). ε απηφ ην πιαίζην παιηέο ζηαζεξέο φπσο ε κφληκε θαη ζηαζεξή εξγαζία, ην έλα επάγγεικα θαη ε
γξακκηθή ζρέζε εθπαίδεπζεο - εξγαζίαο δελ απνηεινχλ πιένλ δεδνκέλα ηνπ αηνκηθνχ καο βίνπ (Prokou, 2005).
Βπηπιένλ,ε παγθνζκηνπνίεζε έρεη πξνθαιέζεη ηε γέλλεζε κηα λέαο κνξθήο θαπηηαιηζκνχ: ηνπ
πξνεγκέλνπ θαπηηαιηζκνχ (Hall, MasseyandRustin, 2013). Ο πξνεγκέλνο απηφο θαπηηαιηζκφο πνπ
ρξεζηκνπνηεί ηελ πιεξνθνξηθή ηερλνινγία ζρεδφλ ζε θάζε πηπρή ηεο θνηλσληθήο δσήο ελίζρπζε ηελ επηθξάηεζε
λενθηιειεχζεξσλ νηθνλνκηθψλ ζεσξήζεσλ ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ ε αγνξά ππνθαζηζηά θαη αληηθαζηζηά
ζρεδφλ ην ζχλνιν ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο ελψ ε θαηαλάισζε αλάγεηαη ζε βαζηθή αλζξψπηλε αμία/κέηξν
(Prokou, 2005). Ώπηφ νδήγεζε θαη ζηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ αγαζψλ φπσο είλαη ε εθπαίδεπζε
ελειίθσλ θαη ε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε (Lynch, 2006), ελψ ην θξάηνο ζηαδηαθά εγθαηέιεηςε ελ πνιινίο ην
ξφιν ηνπ σο παξφρνπ θνηλσληθψλ αγαζψλ.
εκαληηθέο εμειίμεηο παξάιιεια έρνπλ δξνκνινγεζεί θαη ζηνλ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Οη νηθνλνκίεο
ηνπ πξνεγκέλνπ θαπηηαιηζκνχ είλαη γλσζηέο σο νηθνλνκίεο ηεο γλψζεο θαη απαηηνχλ ζπλερψο ηελ απφθηεζε
λέσλ δεμηνηήησλ απφ ην αλζξψπηλν εξγαηηθφ δπλακηθφ. Μάιηζηα ζην πιαίζην θαη γηα λα εμππεξεηεζνχλ νη
ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκίεο, ν φξνο δηά βίνπ κάζεζε επηβιήζεθε ζηε ξεηνξηθή ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ σο
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θεληξηθή πνιηηηθή ζέζε. Δ δηά βίνπ κάζεζε εκθαλίδεηαη σο κηα πνιηηηθή πνπ απαηηεί ηε ζπλερή εθπαίδεπζε ηνπ
εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ψζηε λα κπνξεί ζπλερψο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο (Prokou, 2007).
ε απηφ ην ζθεληθφ νη δεκφζηα θαη θξαηηθή πξφλνηα γηα εθπαίδεπζε ελειίθσλ αληηθαζίζηαηαη απφ κηα αηνκηθή
δηαδηθαζία εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ εξγαζηαθνχ βίνπ ηνπ αηφκνπ. Δ πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ
κεηαηξέπεηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν απφ θαζνιηθφ δηθαίσκα πνπ πεγάδεη απφ ηα πξνηάγκαηα ηνπ θξάηνπο
πξφλνηαο ζε πξνλφκην πνπ απνλέκεηαη ζε νιίγνπο βάζεη ησλ επηηαγψλ ηεο αγνξάο. Με άιια ιφγηα νη πνιίηεο νη
πνιίηεο νθείινπλ λα καζαίλνπλ ζπλερψο, κε δηθή ηνπο επζχλε ψζηε λα είλαη πεξηζζφηεξν παξαγσγνί παξά
κνξθσκέλνη θαη θξηηηθά ζθεπηφκελνη πνιίηεο (Torres, 2002).
Ώλάινγε είλαη ε άπνςε πσο αλ θάπνηνο εξγαδφκελνο θαηαθέξεη λα ζπκβαδίζεη κε ηηο ηαρέσο
κεηαβαιιφκελεο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ηφηε ζα κπνξέζεη λα γεπηεί ηνπο γιπθνχο θαξπνχο ηεο
παγθνζκηνπνίεζεο, φπσο ηζρπξίδεηαη ε πξνζέγγηζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, πνπ είλαη
θπξίαξρε ζην πεδίν ηεο ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο (Brookfield, 2011: 131). ε απηφ ηελ
θαηεχζπλζε ν ζθνπφο ηεο άηππεο ηδενινγηθήο πίεζεο πνπ εμαζθείηαη απφ εζληθνχο θαη ππεξεζληθνχο
νξγαληζκνχο (π.ρ. Βπξσπατθή Έλσζε, ΟΟΏ, θ.α.) είλαη λα εθπαηδεχζεη ηνπο πνιίηεο γηα λα απνδερηνχλ ηελ
αληζφηεηα, λα πηνζεηήζνπλ ηελ έλλνηα ηνπ ηδησηηθνχ ζπκθέξνληνο , θαη λα εγθαηαιείςνπλ ηηο δηαδηθαζίεο
θνηλσληθνχ δηαιφγνπ επί νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζεκάησλ (Finnegan, 2008; 2016).
Ώπηφ ην βιέπνπκε θαη ην βηψλνπκε ζήκεξα σο ζπλέπεηα θαη ζηε ρψξα καο. Δ θαιχηεξε ίζσο έθθξαζε
απηήο ηεο πίεζεο είλαη ην αλειέεην θπλεγεηφ επηκνξθψζεσλ, πηζηνπνηήζεσλ, θαηαξηίζεσλ πνπ είλαη
επηθεληξσκέλεο ζηελ ζηείξα απφθηεζε αλαιψζηκσλ θαη πξνζσξηλήο αμίαο, δεμηνηήησλ κε ηξφπνπο πνπ κάιηζηα
γίλνληαη φιν θαη πην αηνκηζηηθνί ζε βάξνο ηεο νιηζηηθήο αλάπηπμεο ηνπ αηφκνπ. Υαξαθηεξηζηηθά
παξαδείγκαηα, ηα κπξηάδεο πιένλ εμ απνζηάζεσο θαη ακθηβφινπ πνηφηεηαο ζεκηλάξηα πνπ ππφζρνληαη γξήγνξα
απνηειέζκαηα ζε ζπκθέξνπζεο ηηκέο.
Ο ΚΡΗΣΗΚΟ ΣΟΥΑΜΟ Χ ΑΠΟΚΡΗΖ
ε απηέο ηηο ζπλζήθεο ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο φζνη εξγάδνληαη, φζνη αλαδεηνχλ
εξγαζία αιιά θαη φζνη πξνζθέξνπλ πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ (απφ νπνηαδήπνηε ζέζε) είλαη θαιφ λα
γλσξίδνπλ φηη ν ζθνπφο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο ήηαλ, είλαη, θαη πξέπεη λα είλαη ε ελδπλάκσζε θαη
ε ζπλαθφινπζε ρεηξαθέηεζε (Κνπιανπδίδεο, 2013). χκθσλα κε ηνλ Jarvis (1999) ε ελδπλάκσζε αθνξά ηελ
απφθηεζε ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη ηεο γλψζεο θαη ησλ ηθαλνηήησλ πνπ απαηηνχληαη ψζηε λα αλαιεθζεί δξάζε
εληφο αιιά θαη εθηφο ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ κε ζθνπφ φρη λα ζπληεξεζεί αιιά λα αλαδνκεζεί ε θνηλσλία κε
έλαλ πην ηζφηηκν ηξφπν. Δ ελδπλάκσζε σζηφζν επηηπγράλεηαη κφλν κέζσ ηεο αλάπηπμεο δεμηνηήησλ θξηηηθνχ
ζηνραζκνχ.
Μηα καζεζηαθή δηεξγαζία πνπ εληζρχεη ηνλ θξηηηθφ ζηνραζκφ πάλσ ζην πιαίζην πνπ αλαθέξακε
πεξηέρεη ηα παξαθάησ ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία: (α) ηελ αλάιπζε ησλ πεπνηζήζεσλ φπσο γηα παξάδεηγκα ε
εγραξαγκέλε πιένλ αληίιεςε φηη ε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε είλαη ν κνλαδηθφο δξφκνο γηα ηελ πξνζσπηθή θαη
θνηλσληθή επεκεξία ή ε ρεηξφηεξε ζέζε φηη θάζε αλζξψπηλε αμίλα κπνξεί λα εθηηκεζεί κε φξνπο ρξεκαηηθήο
ζπλαιιαγήο, (β) ηελ επίγλσζε ηνπ πιαηζίνπ, δειαδή θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ ηνπ λενθηιειεχζεξνπ νηθνλνκηθνχ
κνληέινπ αιιά θαη ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο ζηελ θαζηέξσζε πεπνηζήζεσλ φπσο νη πξνεγνχκελεο, (γ)
ηνλ θαληαζηαθφ πξνβιεκαηηζκφ, κηα δηεξγαζία πνπ ζα κπνξνχζε λα πεξηιακβάλεη ηελ πξαγκαηηθή δνθηκή
ελαιιαθηηθψλ απφςεσλ ζε εγρεηξήκαηα κηθξήο θιίκαθαο φπσο νη πξσηνβνπιίεο θαη νη δξάζεηο θνηλσληθήο
νηθνλνκίαο θαη (δ) ηνλ ζηνραζηηθφ ζθεπηηθηζκφ, πνπ αθνξά ζε θάζε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζίαδξαζηεξηφηεηεο εθ
λένπ αλάγλσζεο θαη ακθηζβήηεζεο ησλ αθεγήζεσλ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ ψζηε
λα απνθαιπθζνχλ νη δνκέο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο αθεγήζεηο θαη ηειηθά εκπνδίδνπλ ηελ
πξαγκαηηθή νιηζηηθή αλάπηπμε ησλ αηφκσλ.
ΣΔΛΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ
Ώπφ ηα φζα αλαθέξακε γίλεηαη θαλεξφ φηην θξηηηθφο ζηνραζκφοείλαη κηα απαξαίηεηε λνεηηθή δηεξγαζία, ηελ
νπνία νθείινπκε σο εθπαηδεπηέο λα εκπιέθνπκε ζε θάζε καζεζηαθή δηεξγαζία εθπαίδεπζεο ή επαγγεικαηηθήο
θαηάξηηζεο ελειίθσλ έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε αηνκηθή ελδπλάκσζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ ε νπνία θαίλεηαη
λα απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ φπνηα πξνζπάζεηα θνηλσληθήο αιιαγήο ηδίσο ζην ζεκεξηλφ
θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ πιαίζην.
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Ζ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΣΧΝ ΥΟΛΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (2011 - 2016): Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ

Βαζίιεηνο Γ. Εψληνο
Med, Βθπαηδεπηηθφο Π.Β.70
Email: vzonios@gmail.com
ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Δ επηινγή δηεπζπληψλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ ζπληζηά απφ κφλε ηεο μερσξηζηφ θαη ελδηαθέξνλ
θεθάιαην ηεο ειιεληθήο εθπαηδεπηηθήο ηζηνξίαο, θαζψο αλαθέξεηαη ζηελ εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο
ζηελ πξάμε. θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα εμεηάζεη ηνπο Νφκνπο 3848/2010 θαη 4327/2015 θαη λα
πξνζπαζήζεη, κέζα απ‟ ην παξάδεηγκα ηνπ Ννκνχ Εσαλλίλσλ, λα δψζεη απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα αλαθνξηθά
κε ην πνηεο παξάκεηξνη ησλ Νφκσλ απηψλ ιεηηνπξγνχλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο νξζήο δηνίθεζεο, πνηεο
ζηφρεπαλ ζηε δηαηήξεζε θαη αλαπαξαγσγή ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη έλα κειινληηθφ
αληηθεηκεληθφ ζχζηεκα επηινγήο δηεπζπληψλ, ψζηε νη επηινγέο λα ζηνρεχνπλ ζηηο αλάγθεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη
ηελ πξναγσγή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Γηα ην ιφγν απηφ δηεξεπλήζεθαλ νη παξάκεηξνη ησλ δχν Νφκσλ
θαη ε εθαξκνγή ηνπο ζηελ πξάμε, κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ, ζην νπνίν θαηαγξάθεθαλ νη απφςεηο θαη νη
αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ Ννκνχ Εσαλλίλσλ γηα απηνχο. Οη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ πσο θαη νη δχν
λφκνη επεδίσμαλ λα πξνβάιινπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα πνπ ε πνιηηεία ήζειε λα έρνπλ νηδηεπζπληέο ησλ
ζρνιείσλ, φηη νη δχν λφκνη ιεηηνχξγεζαλ ζε βάξνο ησλ λεφηεξσλ ππνςεθίσλ θαη φηη νη δηαδηθαζίεο ήηαλ
δηαβιεηέο, θαζψο θαίλεηαη λα ρεηξαγσγήζεθαλ απφ πνιηηηθέο πξαθηηθέο θαη επηδηψμεηο.
ΛΔΞΔΗ - ΚΛΔΗΓΗΑ: Κξηηήξηα επηινγήο, αξραηφηεηα, ζπλέληεπμε, ςεθνθνξία, Νφκνο
ΔΗΑΓΧΓΖ
Σν αίηεκα γηα πςειή θαηάξηηζε ησλ δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζε παηδαγσγηθφ, νξγαλσηηθφ θαη
δηνηθεηηθφ επίπεδν θαζίζηαηαη εληνλφηεξν, θαζψο νη αλάγθεο γίλνληαη νινέλα θαη πην απαηηεηηθέο, πξνθεηκέλνπ
ην ζρνιείν λα αθνινπζήζεη ηελ αικαηψδε πξφνδν ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο πιεξνθνξίαο.Παξάιιεια, ηφζν ζην
επίπεδν ησλ βαζηθψλ ζπνπδψλ φζν θαη θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, νη εθπαηδεπηηθνί δελ έρνπλ
θαηάξηηζε ή επηκφξθσζε ζηα δεηήκαηα ηεο Οξγάλσζεο θαη Αηνίθεζεο εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ (Ο.Α.Β.Μ.).
πλεπψο, νχηε θαη ε επηινγή δηεπζπληψλ ζηεξίδεηαη κέρξη ζήκεξα, ζηελ απνδεδεηγκέλε γλψζε ή έζησ
επηκφξθσζε ζε δεηήκαηα Ο.Α.Β.Μ. Ώληίζεηα, απ‟ ηε κεηαπνιίηεπζε κέρξη ζήκεξα ε αξραηφηεηα απνηεινχζε
ηνλ βαζηθφ ππιψλα επηινγήο, ζπλεπηθνπξνχκελεθαηά δεχηεξν ιφγν απ‟ ηα επηζηεκνληθά πξνζφληα.
ην Νφκν 3848/2010 κε ηνλ νπνίνλ έγηλαλ νη επηινγέο δηεπζπληψλ ηνπ 2011 ζεκαληηθφο ππήξμε ν
ξφινο ηεο ζπλέληεπμεο ελψπηνλ ζπκβνπιίνπ επηινγήο, ην νπνίν πιαηζίσλαλ θαη αηξεηνί εθπξφζσπνη ησλ
εθπαηδεπηηθψλ. Καηλνηνκία απνηεινχζε ε επηινγή ζεκάησλ κέζα απφ κηα ηξάπεδα ζεκάησλ.ην Νφκν
4327/2015, εμαθνινχζεζαλ λα ηζρχνπλ νη παξαπάλσ παξάκεηξνη, αιιά θαηαξγνχληαλ ε ζπλέληεπμε, ηελ νπνία
αληηθαζηζηνχζε πιένλ ε ςεθνθνξία ηνπ πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ (.Α.) θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο. Καη ζ‟ απηήλ
ηελ πεξίπησζε ζεκαληηθφο, αλ φρη θαζνξηζηηθφο, είλαη ν ξφινο ηεο λέαο παξακέηξνπ ηνπ Νφκνπ.
1. ΟΗ ΝΟΜΟΗ ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΧΝ ΥΟΛΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ
1.1. Ζ επηινγή δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ κέρξη ην 2010
Μέρξη ηε κεηαπνιίηεπζε ε επηινγή δηεπζπληψλ απνζθνπνχζε ζηελ εμππεξέηεζε ζηνηρεησδψλ
ιεηηνπξγηψλ ησλ ζρνιείσλ, ζηε ρεηξαγψγεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο εθπαίδεπζεο (Ώλδξένπ, 1999), ζηε δεκηνπξγία
ειιελνρξηζηηαληθψλ ηδεσδψλ θαη είρε δηεθπεξαησηηθφ ραξαθηήξα κε βαζηθφ θξηηήξην ηελ αξραηφηεηα
(Μπαθάικπαζε & Φσθάο, 2014). Ώπ‟ ηε κεηαπνιίηεπζε κέρξη ην 2010 ε επηινγή δηεπζπληψλ πξαγκαηψζεθε
βαζηδφκελε ζην πιαίζην λνκνζεηηθψλ θεηκέλσλ πνπ ζπλέθιηλαλ ζε έλα βαζηθφ ππιψλα, ηελ αξραηφηεηα, πνπ ζε
φινπο ηνπο Νφκνπο επηινγήο απνηειεί πξσηαξρηθφ θαη αδηαπξαγκάηεπην πξνζφλ βαξχλνπζαο ζεκαζίαο. Σελ
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επηινγή ζπλεπηθνπξνχζαλ ηα επηζηεκνληθά πξνζφληα, κε δηαθνξεηηθή θάζε θνξά δηαθχκαλζε αλαθνξηθά κε ηελ
αμία ηνπο, αιιά ζε γεληθέο γξακκέο θηλνχληαλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζηηο ίδηεο θαηεπζχλζεηο.
1.2. Οη Νφκνη 3848/2010 θαη 4327/2015
Ο Νφκνο 3848/2010 πξνυπφζεηε γηα ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηελ επηινγή Αηεπζπληψλ ηελ θαηνρή
βαζκνχ Ώ΄, 8εηή, ηνπιάρηζηνλ, εθπαηδεπηηθή ππεξεζία θαη δηδαθηηθά θαζήθνληα 5 εηψλ, ελψ ν Νφκνο
4327/2015 10εηή, ηνπιάρηζηνλ, ππεξεζία, θαη 8εηή άζθεζε δηδαθηηθψλ θαζεθφλησλ.Καη νη δχν Νφκνη εζηίαδαλ
ζε ηξεηο παξακέηξνπο (Γξάθεκα 1).: α. Σελ επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή θαηάξηηζε, β. Σελ ππεξεζηαθή
θαηάζηαζε / δηνηθεηηθή εκπεηξία θαη γ. Σν κεζνδνινγηθφ εξγαιείν (ζπλέληεπμε / ςεθνθνξία).

Ώπ‟ ηε κειέηε ηεο βαξχηεηαο ησλ θξηηεξίσλ πξνθχπηεη φηη νη δχν Νφκνη είλαη παληειψο δηαθνξεηηθνί
σο πξνο ηε θηινζνθία πνπ ηνπο δηέπεη (Γξάθεκα 2). Ο Νφκνο 3848/2010ζεσξεί σο θπξίαξρν θξηηήξην ηα
επηζηεκνληθά θαη παηδαγσγηθά πξνζφληα, ελψ ν Νφκνο 4327/2015 δέρεηαη σο βαζηθφ θξηηήξην ηελ
πξνζσπηθφηεηα/γεληθή ζπγθξφηεζε.

Οη θαηλνηνκίεο ηνπ Νφκνπ 3848/2010ήηαλ:α.Όπαξμε ηξάπεδαο ζεκάησλ θαη β.θαηαγξαθή ηεο
δηαδηθαζίαο ερεηηθά, γηα ηεθκεξίσζε ζε πεξίπησζε έλζηαζεο ηνπ ππνςεθίνπ.Ο Νφκνο απηφο επέηξεπε αθφκε
παξαζπνλδίεο, ζαθψο κηθξφηεξεο βέβαηα απφ πξηλ, φπσο δηαθνξεηηθή δηάξθεηα ρξφλνπ κεηαμχ αξεζηψλ θαη κε
ππνςεθίσλ. ηνπο πξψηνπο δίλνληαλ ηθαλφο ρξφλνο, ψζηε λα ακβιπλζνχλ πηζαλά άζηνρεο αξρηθέο απαληήζεηο
ηνπο, ελψ ζηνπο δεχηεξνπο, αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε, είηε ήηαλ πνιχ πεξηνξηζκέλνο, αλ ππήξρε άζρεκν
μεθίλεκα, είηε άθζνλνο πξνζδνθψληαο ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο (Μπαθάικπαζε & Φσθάο 2014).
Οη θαηλνηνκίεο ηνπ Νφκνπ 4327/2015 ήηαλ: α. Μπζηηθή ςεθνθνξία ηνπ .Α. γηα ηελ εθινγή δηεπζπληή
θαη β. Λφγν γηα ηελ επηινγή δηεπζπληή έιαβαλγηα πξψηε θνξά νη εθπαηδεπηηθνί.ηα πνιιά αξλεηηθά ηνπ Νφκνπ
θαηαγξάθεθαλ ε απνπζία ππνρξέσζεο αηηηνιφγεζεο ηεο ςήθνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ε αδπλακία έλζηαζεο,ε
αλάγθε ζπγθέληξσζεο θαη‟ ειάρηζηνλ ηνπ 20% ησλ έγθπξσλ ςήθσλ ζηελ αξρηθή θάζε απφ θάπνηνλ ππνςήθην
πξνθεηκέλνπ λα έρεη δηθαίσκα ζπλέρεηαο ζηε δηαδηθαζία. Ώθφκε, ν δηραζκφο ησλ .Α. θαη ε γέλλεζε
ερζξφηεηαο κεηαμχ ζπλαδέιθσλ, ε «θαηαγξαθή» απαξέζθεηαο γηα εθπαηδεπηηθνχο κε πεξηζζφηεξα πηπρία θαη ε
ζπλαθφινπζε απνηξνπή ηνπο απ‟ ηελ θαηάζεζε ππνςεθηφηεηαο, ε ιαλζαζκέλε εληχπσζε πνπ δφζεθε φηη
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αξθνχζε ε αξραηφηεηα γηα επηηπρεκέλε δηνίθεζε, ε παξαβίαζε ηεο ζέιεζεο ηεο πιεηνςεθίαο, θαζψο κνλαδηθφο
ππνςήθηνο πνπ ιάκβαλε 20%, νξίδνληαλ δ/ληήο ελάληηα ζην 80% πνπ ηνλ θαηαςήθηζε.Γηα φινπο απηνχο ηνπο
ιφγνπο 57 Αηεπζπληέο ρνιείσλ θαη ε Παλειιήληα Έλσζε Αηεπζπληψλ Βθπαίδεπζεο θαηέζεζαλ ζην .η.Β.
αίηεζε αθχξσζεο ηνπ Νφκνπ θαη δηθαηψζεθαλ (esos.gr, 2017).
2. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ
2.1. θνπφο ηεο έξεπλαο
θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε ζχγθξηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ Νφκσλ 3848/2010 θαη
4327/2015,κε ηνπο νπνίνπο έγηλε ε επηινγή δηεπζπληψλ ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ην 2011 θαη ην
2015.Με ηε ζχγθξηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο επηρεηξείηαη λα απαληεζνχλ εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο
θπξίαξρεο παξακέηξνπο θάζε Νφκνπ θαη λα γίλεη θαηαλνεηφ πνηεο θαηεγνξίεο ππνςεθίσλ επλννχζαλ, ζπλεπψο
πνηα εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πξννησλίδνληαλ. Βπίζεο αλαδεηνχληαη ζηνηρεία αληηθεηκεληθφηεηαο ησλ θξηηεξίσλ,
πνπ είλαη απνιχησο κεηξήζηκα, έλαληη πηζαλψλ άιισλ θξηηεξίσλ ιηγφηεξν ή θαζφινπ αληηθεηκεληθψλ πνπ
ππνθξχπηνπλ κηα αδηαθαλή ινγηθή θαη ζηνρεχζεηο.Βπηδίσμε απνηειεί, κέζα απφ ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, λα
δηακνξθσζεί κηα πξψηε άπνςε αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δχν λφκσλ, αμηνινγψληαο ηα απνηειέζκαηά
ηνπο. πλαθφινπζα εμεηάδεηαη ζε πνην πνζνζηφ ζην λνκφ Εσαλλίλσλ επαλαβεβαηψζεθε ε επηινγή ησλ
δηεπζπληψλ ηνπ 2011 θαη κε ην λέν ζχζηεκα επηινγήο ηνπ 2015.
2.2. Ζ Σαπηφηεηα ηεο έξεπλαο
2.2.1. Δπηινγή εξεπλεηηθήο κεζφδνπ - Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν θαη ε δνκή ηνπ
Δ έξεπλα επηδηψθεη ηε ζπζηεκαηηθή, αληηθεηκεληθή θαη επηζηεκνληθή ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ πνπ
αθνξνχλ ζην δήηεκα πνπ εμεηάδεηαη. Πξφθεηηαη γηα κηα πεξηγξαθηθή έξεπλα (Mertens, 2005), ε νπνία είλαη
πξσηνγελήο (Robson, 2010), ζηεξίδεηαη ζε άκεζεο πεγέο (Bell, 1997), είλαη πνζνηηθή κε πνηνηηθέο παξακέηξνπο
θαη ζηεξίδεηαη ζε δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα κε ηππνπνηεκέλν εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν πξνζθέξεη ηε
δπλαηφηεηα πξνζέγγηζεο κεγάινπ κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζνχλ νη ππνζέζεηο ηεο εξγαζίαο
(αξαθίδνπ, 2011), εχθνιε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ κε πξνγξάκκαηα ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο
(Παξαζθεπφπνπινο, 1993, η. 2νο), αιιά θαη δπλαηφηεηα πεξηγξαθήο ηξερνπζψλ θαηαζηάζεσλ ζπζρεηίδνληαο
επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά (Cohenetal., 2008).Γηα ηε ζρεδίαζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ρξεζηκνπνηήζεθε
ζηαζκηζκέλν εξσηεκαηνιφγην απ‟ ηε βηβιηνγξαθία (Κνπξνχζε, 2016), κε ηηκή 0,867 ζηνλ δείθηε ειέγρνπ
αμηνπηζηίαο Cronbach‟s-Alpha. Δ εγθπξφηεηα ελλνηνινγηθήο θαηαζθεπήο απνηηκήζεθε κε ηελ πηινηηθή
εθαξκνγή ηνπ ζε νκάδα 16 εθπαηδεπηηθψλ ηνπ Ννκνχ Εσαλλίλσλ, πνπ επηιέρηεθαλ ηπραία θαη αληηπξνζψπεπαλ
ην 8% ησλ ζπλνιηθψλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ κνηξάζηεθαλ ζπλνιηθά (BurkeJohnson&Christensen, 2017).
Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ δχν κέξε: ην πξψην κέξνο αθνξά ζε 7 εξσηήζεηο δεκνγξαθηθνχ
θαη εηζαγσγηθνχ ραξαθηήξα, φπνπ εμεηάδνληαη παξάκεηξνη φπσο ην θχιν, ε ειηθία, ηα ζπλνιηθά έηε ππεξεζίαο,
νη ηίηινη ζπνπδψλ, ε θαηνρή δηεπζπληηθήο ζέζεο ή κε, ηα έηε άζθεζεο δηεπζπληηθνχ έξγνπ θαη νη ιφγνη γηα ηνπο
νπνίνπο θάπνηνο κπνξεί λα επηιέμεη λα γίλεη δηεπζπληήο.Σν δεχηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απνηειείηαη
απφ 13 εμεηδηθεπκέλεο εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ (Creswell, 2011) αλάιπζεο θαη ζχγθξηζεο ησλ Νφκσλ
επηινγήο δηεπζπληψλ.ρεδφλ ζην ζχλνιφ ηνπο νη εξσηήζεηο ηνπ δεπηέξνπ κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη
εξσηήζεηο ζεκαληηθφηεηαο θαη βαζκνινγνχληαη κέζσ επηαβάζκηαο θιίκαθαο ηχπνπ Likert (Tuckman, 1999).
2.2.2.Πιεζπζκφο, δείγκα, κέζνδνο θαη δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο - Σν εξεπλεηηθφ πιαίζην
Δ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαμχ Ώπγνχζηνπ θαη Οθησβξίνπ ηνπ 2017. Σνλ πιεζπζκφ ηεο έξεπλαο
απνηέιεζαλ νη 1.129 εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνχ Εσαλλίλσλ (Καηζίιιεο, 1997). Σν
δεηγκαηνιεπηηθφ πιαίζην απνηέιεζε θαηάζηαζε κε φινποηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ Ννκνχ Εσαλλίλσλ, ε νπνία
ρνξεγήζεθε κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε ζηε Αηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνχ
Εσαλλίλσλ.Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε δεηγκαηνιεςία (Παπαδεκεηξίνπ, 2001) θαζνξίζηεθε αξρηθά ε
κέζνδνο ηεο «απιήο» ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο (Φίιηαο, 1996).Με ηνλ ηξφπν απηφλ επηιέρηεθε ην δείγκα ηεο
έξεπλαο,ην νπνίν αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζε 200 εθπαηδεπηηθνχο. Σα εξσηεκαηνιφγηα κνηξάζηεθαλ ζε ειεθηξνληθή
ή (ιίγεο θνξέο) ζε έληππε κνξθή. ε φινπο ηνπο εξσηψκελνπο δφζεθε πιέξηα ελεκέξσζε γηα ηνλ ζθνπφ
δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο, ηνλίζηεθε ν πξναηξεηηθφο ραξαθηήξαο ηεο θαη ε δπλαηφηεηα απνρψξεζεο θαζ‟
νηαδήπνηε ζηηγκή, ελψ παξάιιεια δφζεθε δηαβεβαίσζε δηαθχιαμεο ηεο αλσλπκίαο ηνπο. Ώπφ ηα 200
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εξσηεκαηνιφγηαεπηζηξάθεθαλ ζπκπιεξσκέλα ηα 178 (89%), ζπκκεηνρή ηδηαίηεξα πςειή.Δ επεμεξγαζία ησλ
δεδνκέλσλ έγηλε κε ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ ηεο IBMSPSSv. 22.0 (Κνιπβά - Μαραίξα & Μπφξα έληα, 2013).
3. ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ ΔΤΡΖΜΑΣΧΝ
3.1. Παξνπζίαζε ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ
ηε κειέηε ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 178 εθπαηδεπηηθνί ηνπ λνκνχ Εσαλλίλσλ απφ ηνπο νπνίνπο νη 99
(55,6%) ήηαλ γπλαίθεο θαη νη 79 (44,4%) άλδξεο.Οη ειηθίεο πνπ, θπξίσο, ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηε κειέηε ήηαλ
απφ 41-52 εηψλ (69%), ελψ ε πξνυπεξεζία πνπ, θαηά θχξην ιφγν, είραλ νη εθπαηδεπηηθνί ήηαλ απφ 11-30 έηε
(82,6%). Οη πεξηζζφηεξνη εξσηψκελνη είλαη απφθνηηνη Π.Σ.Α.Β. (43,8%), ελψ ζεκαληηθφο είλαη θαη ν αξηζκφο
απνθνίησλ Παηδαγσγηθψλ Ώθαδεκηψλ (34,3%). Οη πεξηζζφηεξνη δηαζέηνπλ επηπιένλ Πηζηνπνίεζε ΣΠΒ Ώ΄ ή
θαη ΐ΄ επηπέδνπ, ελψ ζεκαληηθφ είλαη θαη ην πνζνζηφ ζπλνιηθά πνπ εκθαλίδνπλ πηπρία πνπ απέθηεζαλ κε
ζπνπδέο κεηά ηε ιήςε ηνπ βαζηθνχ ηνπο πηπρίνπ. Ώμηφινγν είλαη θαη ην πνζνζηφ φζσλ είλαη θάηνρνη
κεηαπηπρηαθνχ ή δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ, κε ηα κεηαπηπρηαθά ζηελ Ο.Α.Β.Μ. λα πζηεξνχλ ζε ζρέζε κε
ηα ππφινηπα ζε αλαινγία πεξίπνπ 1:5. Σέινο, ζεκαληηθφο είλαη θαη ν αξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο
πνπ είλαη θάηνρνη πηπρίσλ μέλσλ γισζζψλ.Ώπ‟ ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα εθπαηδεπηηθψλ 14
είλαη δηεπζπληέο, εθ ησλ νπνίσλ νη 12 έρνπλ εκπεηξία έσο 8 έηε, κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο λα
αλαιακβάλεη γηα πξψηε θνξά θαζήθνληα δηεπζχληξηαο/δηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο. Ώλαθνξηθά κε ηνπο ιφγνπο
γηα ηνπο νπνίνπο νη εθπαηδεπηηθνί ζα δηεθδηθνχζαλ δπλεηηθά ζέζε δηεπζπληήθπξίαξρνο ιφγνο είλαη ν
νηθνλνκηθφο (29,5%) ή αθνξά ζηελ πξνζσπηθή αλέιημε (24,5%). ε κηθξφηεξν πνζνζηφ ελδηαθέξεη ε πξνζθνξά
ζην ρψξν ηεο εθπ/ζεο θαη ε θνηλσληθή αλαγλψξηζε θαη θαηαμίσζε.
3.2. Πεξηγξαθή πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ
Χο πην αζθαιή θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ δηεπζπληψλ νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ ηελ
θηήζε πηπρίσλ (69,1%) θαη ηελ πξνζσπηθή ζπλέληεπμε (58,44%). Ώλαθνξηθά κε ηε ζπλέληεπμε νη
εθπαηδεπηηθνί θαίλεηαη λα απαμηψλνπλ ηνλ ηξφπν ρξήζεο θαη φρη ην ίδην ην εξγαιείν. Ώξθεηά έληνλε δηρνγλσκία
θαηαγξάθεηαη αλαθνξηθά κε ην θαηά πφζν είλαη αζθαιή ηα θξηηήξηα ηεο αξραηφηεηαο θαη ηεο ςεθνθνξίαο.ζνλ
αθνξά ζην πιαίζην θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο γίλεηαη ε αμηνιφγεζε νη εθπαηδεπηηθνί δελ επηζπκνχλ ηε
ζπκκεηνρή ζηα ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα επηινγήο θαζεγεηψλ Παλεπηζηεκίνπ (70,22%), νχηε θαη
ζπλδηθαιηζηηθψλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο (66,3%). Ώληίζεηα, θαίλεηαη πσο ε ζπκκεηνρή εηδηθνχ ςπρνιφγνπ
ζηε δηαδηθαζία θξίλεηαη σο επηηαθηηθή (76,41%), ιφγσ, πηζαλά, ησλ πνιιψλ πεξηπηψζεσλ δηαηαξαρψλ ζην
ζεκεξηλφ ζρνιείν πνπ νθείινληαη ζην stress θαη ηα νμπκέλα νηθνλνκηθά θαη νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα.Βπίζεο,
ζπκθσλνχλ πσο ηα πηπρία θαη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ, πνπ δηαπηζηψλεηαη απ‟ ηε ζπλέληεπμε, πξέπεη
λα κνξηνδνηνχληαη πεξηζζφηεξν απ‟ ηελ αξραηφηεηα θαζψο απνηεινχλ νπζησδέζηεξα θξηηήξηα. Ώθφκε δέρνληαη
(65,73%)φηη ηα επηζηεκνληθά πξνζφληα θαη ηδηαίηεξα νη ζπνπδέο δηδαθηνξηθνχ ή κεηαπηπρηαθνχ επηπέδνπ ζε
δεηήκαηα Ο.Α.Β.Μ. απνηεινχλ ην πιένλ ζεκαληηθφ πξνζφλ. Γηα ην ιφγν απηφ πξνηείλνπλ ζε πνιχ κεγάιν
πνζνζηφ (81,46%) πσο απαηηείηαη, έζησ, κεηεθπαίδεπζε ζε δεηήκαηα Ο.Α.Β.Μ., ηελ νπνία πξέπεη λα
παξαθνινπζήζνπλ φινη νη δηεπζπληέο κεηά ηελ επηινγή ηνπο ζηε ζέζε απηή. Φαίλεηαη κάιηζηα, πσο ε
ηερλνγλσζία απηή είλαη ηφζν ζεκαληηθή πνπνη εξσηψκελνη ζεσξνχλ (61,8%) πσο ε θαηάιεςε ηεο ζέζεο
δηεχζπλζεο ελφο ζρνιείνπ πξέπεη λα ζρεηίδεηαη κε εμεηδηθεπκέλεο ζπνπδέο ζε δεηήκαηα Ο.Α.Β.Μ. θαη φρη
ζπνπδέο πνπλα έρνπλ γίλεη ζε αληηθείκελν άζρεην κε ηελ πξνο θαηάιεςε ζέζε.
Ώλαθνξηθά κε ηνπο δχν ππφ εμέηαζε Νφκνπο επηινγήο νη εξσηψκελνηπηζηεχνπλ πσο δελ ήηαλ
αληηθεηκεληθνί θαη κεξνιεπηνχζαλ ππέξ κεξίδαο ππνςεθίσλ.Βηδηθφηεξα, ζεσξνχλ πσο ζην Νφκν 3848/2010, ε
επηινγή κε βαζηθφ θξηηήξην ηε ζπλέληεπμε, απνηέιεζε πξντφλ αδηαθαλψλ ρεηξηζκψλ, ζπλαιιαγψλ θαη πνιηηηθήο
εχλνηαο.Ώιιά θαη ζην Νφκν ηνπ 2015 ε επηινγή κε ηελ ςεθνθνξία δελ βνήζεζε νχηε πξνήγαγε ην εθπαηδεπηηθφ
έξγν, θαζψο ήηαλ ζε κεγάιν βαζκφ απνηέιεζκα ρεηξαγψγεζεο, επλνηνθξαηίαο θαη ζπλαιιαγήο.Βπεηδή ε
δπλαηφηεηα ηεο ςήθνπ, πνπ ν Νφκνο ηνπ 2015 παξαρψξεζε ζηνπο .Α. ήηαλ κηα λέα, πξσηφγλσξε ελ πνιινίο
δηαδηθαζία, έγηλε πξνζπάζεηα απνηχπσζεο ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο ζρνιηθήο δσήο. Οη
εξσηψκελνη ζεσξνχλ πσο ε ςεθνθνξία απνηέιεζε ηελ αηηία ζπγθξνχζεσλ θαη δηαηαξαρήο ηνπ ζρνιηθνχ
θιίκαηνο (52,24%), ελψ επεξεάζηεθε θαη απφ ην αλ ν ππνςήθηνο ήηαλ κέινο ηνπ .Α. ηνπ ζρνιείνπ, ην νπνίν
δηεθδηθνχζε (62,93%). Καη ηνχην δηφηη ην έξγν θαη ε πξνζσπηθφηεηα πνιιψλ ππνςεθίσλ ήηαλ κεξηθψο ή
παληειψο άγλσζηε ζηνλ .Α. πνπ ςήθηδε (71,35%).Οη πεξηπηψζεηο απηέο θαίλεηαη πσο είραλ εθ πξννηκίνπ έλα
κεγάιν désavantage, πνπ ζηάζεθε αδχλαην ηηο πην πνιιέο θνξέο λα θαιχςνπλ. Φαίλεηαη, επίζεο, πσο νη .Α.
θάζε ζρνιείνπ ζπζπεηξψζεθαλ ζε κηα απφ θνηλνχ απφθαζε ππνςεθηφηεηαο εθπαηδεπηηθνχ πνπ ππεξεηνχζε ήδε
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εθεί, γηα λα κελ κπνξέζεη λα αλαιάβεη ζέζε δηεπζπληή άηνκν έμσ απ‟ ην .Α., ην νπνίν δελ γλψξηδαλ ή δελ
επηζπκνχζαλ (53,93%).Σέινο, νη εθπαηδεπηηθνί ζε πνιχ κεγάιν πνζνζηφ δηαηχπσζαλ ηελ άπνςε πσο ε
δηαδηθαζία επηινγήο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ είλαη πνιχ πηζαλφ λα ρεηξαγσγείηαη απφ πνιηηηθέο ή
ζπλδηθαιηζηηθέο πξαθηηθέο (69,09%).Ώπφξξνηα ησλ αλσηέξσ ππήξμε ε δηαηαξαρή ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο,
θαζψο έληνλεο ηξηβέο αλαπηχρζεθαλ ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ (56,74%) ή εθπαηδεπηηθψλδηεπζπληψλ (62,36%), φρη φκσο θαη ζηηο ζρέζεηο εθπαηδεπηηθψλ-γνλέσλ (10,11%).
Ώλαθνξηθά κε ηνπο ηξφπνπο επηινγήο ε δηαδηθαζία ηεο ςεθνθνξίαο απνηηκάηαη σο ηειεπηαία,θαηά ηε
γλψκε ησλ εξσηψκελσλ,ζε κηα ιίζηα πνπ εκπεξηέρεη πηζαλνχο ηξφπνπο, πνπ ζα δηαζθαιίζνπλ ηελ επηινγή ησλ
πιένλ θαηάιιεισλ δηεπζπληψλ. Βπίζεο, ρακειά απνηηκάηαη ε επηινγή κέζσ ζπλέληεπμεο. Χο επηθξαηέζηεξε
ιχζε (82,02%) πξνβάιιεη έλαο πνιπδηάζηαηνο κεραληζκφο πνπ ζα δνκείηαη ζηε βάζε ελφοζπλδπαζκνχ
παξακέηξσλ φπσο ζπλέληεπμε, ςεθνθνξία απ‟ ηνλ .Α., εμέηαζε ηνπ βηνγξαθηθνχ θάζε ππνςεθίνπ θαη
αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ έξγνπ θάζε ππνςεθίνπ.ρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ
ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο νη εθπαηδεπηηθνί πξνθεηκέλνπ λα επηιέμνπλ κε ςεθνθνξία ηνπο δηεπζπληέο ηνπο
θαίλεηαη λα πξπηαλεχεη ε πξννπηηθή βειηίσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (78,66%) θαη αθνινχζσο
ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ (76,4%), νη ηθαλφηεηέο ηνπ (67,42%) ή ην βηνγξαθηθφ ηνπ (48,87%). Μηθξή
θαίλεηαη λα είλαη ε επίδξαζε εμσηεξηθψλ, πνιηηηθψλ παξαγφλησλ. Ώληίζεηα, πνιχ πηζαλφ θξηηήξην ζεσξείηαη ε
απνθφκηζε σθειεκάησλ απφ ζπγθεθξηκέλνπο ππνςεθίνπο.
3.3. Πεξηγξαθή ζπζρεηίζεσλ ησλ κεηαβιεηψλ
ηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθε επξχ θάζκα ζπζρεηίζεσλ ησλ εξσηεκάησλ κε έλα ζχλνιν
κεηαβιεηψλ ψζηε λα θαηαγξαθνχλ νη δηαθνξεηηθέο ηάζεηο. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ην επίπεδν ζπκθσλίαο κε
θάζε δήισζε παίξλεη ηηκέο απφ 1 έσο θαη 7 (1: Αηαθσλψ απφιπηα - 7: πκθσλψ απφιπηα).Ώπ‟ ηηο ζπζρεηίζεηο
δηαθφξσλ παξακέηξσλ ηεο έξεπλαο πξνέθπςε πσο νη λεφηεξνη ειηθηαθά αιιά θαη ππεξεζηαθά εθπαηδεπηηθνί, νη
θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ θαη φζνη δελ έρνπλ ιάβεη πηπρίν εμνκνίσζεο δελ επηζπκνχλ ε αξραηφηεηα λα απνηειεί
βαζηθφ θξηηήξην επηινγήο, δηφηη ην αληηιακβάλνληαη σο εκπφδην γηα ηνπο ίδηνπο. Βπίζεο, νη λεφηεξνη
εθπαηδεπηηθνί ζέινπλ σο αμηνινγεηέο κφλν παλεπηζηεκηαθνχο, ελψ νη παιαηφηεξνη εθπαηδεπηηθνί δηαθσλνχλ.Οη
εθπαηδεπηηθνί πνπ δελ είλαη απφθνηηνη Παηδαγσγηθψλ Ώθαδεκηψλ ζεσξνχλ ζεκαληηθφηεξν θξηηήξην επηινγήο ηα
πηπρία απ‟ ηελ αξραηφηεηα. Ώθφκε, νη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ πηζηεχνπλ πσο ε ςεθνθνξία δελ απνηειεί αζθαιέο
θξηηήξην επηινγήο. Ώπηφ ζεσξείηαη θπζηνινγηθφ θαζψο ε πςειή κνξηνδφηεζε ηεο ςεθνθνξίαο αθπξψλεη ηα
φπνηα πηπρία κπνξεί λα θαηέρεη έλαο ππνςήθηνο, εθφζνλ δελ απνηειεί επηινγή ησλ κειψλ ηνπ .Α.Γηα ηνπο
ίδηνπο ιφγνπο θαη νη λπλ δηεπζπληέο απαμηψλνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο ςεθνθνξίαο θαη ζεσξνχλ πσο βαζηθφ
θξηηήξην πξέπεη λα απνηειεί ε εηδίθεπζε ζε κεηαπηπρηαθφ ή δηδαθηνξηθφ επίπεδν ζηελ Ο.Α.Β.Μ.
Οη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ θαη νη λπλ δηεπζπληέο επηζπκνχλ κείσζε ηεο βαξχηεηαο ηεο
ζπλέληεπμεο επεηδή, πηζαλά, ηε ζεσξνχλ δηαβιεηή, ε νπνία πξηκνδνηεί ηνπο παιαηφηεξνπο ή ζπγθεθξηκέλνπο
ππνςεθίνπο. Οη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ πηζηεχνπλ αθφκε, φηη πξηλ ηελ ςεθνθνξία δελ θαηάθεξαλ νη
εθπαηδεπηηθνί λα γλσξίζνπλ ηνπο ππνςεθίνπο θαη ην έξγν ηνπο, γεγνλφο πνπ ιεηηνχξγεζε αξλεηηθά σο πξνο ηελ
εθινγή ηνπο. εκαληηθφ είλαη ην εχξεκα πσο νη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ, νη λεφηεξνη εθπαηδεπηηθνί, νη θάηνρνη
άιινπ πηπρίνπ ΏΒΕ ή ΣΒΕ θαη φζνη δελ έρνπλ πηπρίν εμνκνίσζεο ζεσξνχλ πσο πξηλ ηελ ςεθνθνξία ππήξμε
ζπλελλφεζε ψζηε λα εθιεγεί δηεπζπληήο έλα κέινο ηνπ .Α., απνθιείνληαο ηελ θαηάιεςε ηεο ζέζεο απφ εθπ/θφ
έμσ απ‟ απηφλ (Γξάθεκα 3).
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4. ΤΕΖΣΖΖ - ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Ώπ‟ ηα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ απαληνχλ ζηα εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ πεξηγξάθεηαη κηα εηθφλα
κάιινλ δνθεξή φζνλ αθνξά ηε ζπλνιηθή εηθφλα ησλ δχν Νφκσλ. Βηδηθφηεξα, αλαθνξηθά κε ην εξψηεκα γηα ην
πψο αμηνινγνχλ νη εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνχ Εσαλλίλσλ ηε κνξηνδφηεζε ησλ
θξηηεξίσλ επηινγήο φπσο νξίδνληαη ζηνπο δχν Νφκνπο, θαίλεηαη πσο νη εξσηψκελνη ζπκθσλνχλ πεξηζζφηεξν κε
ηε κνξηνδφηεζε ηνπ Νφκνπ 4327/2015, ρσξίο φκσο λα είλαη θάζεηα ππέξ ηνπ. Βπηζπκνχλ απμεκέλε
κνξηνδφηεζε ησλ πηπρίσλ, κείσζε ηεο κνξηνδφηεζεο ηεο αξραηφηεηαο θαη κεγάιε κείσζε ηεο κνξηνδφηεζεο ηεο
ζπλέληεπμεο θαη ηεο ςεθνθνξίαο.ην εξψηεκα αλαθνξηθά κε ηα θξηηήξηα πνπ επεξέαζαλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
ζηε δηαδηθαζία επηινγήο δηεπζπληψλ δηα ηεο ςεθνθνξίαο, θαίλεηαη φηη βαζηθφ θξηηήξην απνηέιεζε ε πξννπηηθή
βειηίσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη κεηά ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ, νη ηθαλφηεηεο θαη
ην βηνγξαθηθφ ηνπ. Ληγφηεξν ζεκαληηθή ήηαλ ε εκπινθή πνιηηηθψλ παξαγφλησλ, ελψ ζεκαληηθή παξάκεηξν
απνηέιεζε θαη ε πξννπηηθή απνθφκηζεο ππεξεζηαθψλ σθειεκάησλ.ρεηηθά κε ην εξψηεκα θαηά πφζν
επεξεάζηεθε ε ηειηθή επηινγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζ‟ απηνχο θαη ηνπο
ππνςήθηνπο δηεπζπληέο, νη εξσηψκελνη ζεσξνχλ πσο ππήξμε ζαθήο επεξεαζκφο ηεο ςεθνθνξίαο απ‟ ηηο
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο αιιά θαη απφ ην αλ ν ππνςήθηνο ήηαλ κέινο ηνπ .Α.ην εξψηεκα αλαθνξηθά κε πνηνλ
ηξφπν θαη, θπξίσο, ζε πνηνλ βαζκφ ε επηινγή δηεπζπληψλ κε ηελ ςεθνθνξία ηνπ .Α. επεξέαζε θαη δηακφξθσζε
ην ζρνιηθφ θιίκα θαίλεηαη πσο ε ςεθνθνξία επεξέαζε θαη δηακφξθσζε αξλεηηθά ην ζρνιηθφ θιίκα.
Καηαγξάθεθε επηδείλσζε ηνπ εξγαζηαθνχ θιίκαηνο θαη έληαζε ησλ ζρέζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαμχ ηνπο
είηε ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ - δηεπζπληψλ.Ώλαθνξηθά κε ην εξψηεκα γηα ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίνλ νη
εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ πσο ε ζπλέληεπμε θαη ε ςεθνθνξία αλαδεηθλχνπλ ηνπο πιένλ απνηειεζκαηηθνχο θαη
ηθαλνχο δηεπζπληέο, νη εξσηψκελνη απάληεζαλ αξλεηηθά, θαζψο εθηηκνχλ πσο νη δχν απηέο κέζνδνη δελ κπνξνχλ
λα δηαπηζηψζνπλ (πεξηζζφηεξν ε ζπλέληεπμε θαη ιηγφηεξν ε ςεθνθνξία) κηα ζεηξά ραξαθηεξηζηηθψλ ηα νπνία
θξίλνληαη σο θαζνξηζηηθά.
ην πεδίν δηεξεχλεζεο ησλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ πξψηε ππφζεζε πνπ
αθνξά ηελ αληίιεςε πσο νη Νφκνη επηινγήο δηεπζπληψλ 3848/2010 θαη 4327/2015 είλαη ζεκαληηθά δηαθνξεηηθνί
θαη ηθαλνπνηνχλ δηαθνξεηηθέο επηδηψμεηο, ε ππφζεζε δελ επηβεβαηψλεηαη, θαζψο νη δχν Νφκνη επηινγήο έρνπλ
θνηλά ηα πην πνιιά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, επλννχλ ηηο ίδηεο εθπαηδεπηηθέο νκάδεο κε ηνλ ππεξηνληζκφ ηνπ
θξηηεξίνπ ηεο αξραηφηεηαο θαη δηαθνξνπνηνχληαη κφλν ζην θξηηήξην ηεο επηζηεκνληθήο-εθπαηδεπηηθήο
ζπγθξφηεζεο. Μάιηζηα, νη ζθνδξέο θαη πνηθίιεο αληηδξάζεηο θαη δηακαξηπξίεο ελαληίσλ θαη ησλ δχν Νφκσλ
θαηαδεηθλχνπλ πσο, ηειηθά, ην δηαθχβεπκα δελ ήηαλ πνηέ ε επηινγή ησλ ηθαλφηεξσλ θαη θαηαιιειφηεξσλ
δηεπζπληψλ, αιιά ε εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ θάζε πνιηηηθφο θνξέαο ήζειε λα εθαξκφζεη
ζηελ εθπαίδεπζε, ε ζπλαθφινπζε θαηεχζπλζε, ζηελ νπνία επηδηψθεη, δηα ηεο εθπαίδεπζεο, λα ζηξέςεη ην
θνηλσληθφ ζχλνιν ζε επίπεδν αληηιήςεσλ θαη ν πξνζπνξηζκφο πνιηηηθψλ ή θνκκαηηθψλ σθειεηψλ πνπ ζα
πξνθχςνπλ απφ εμππεξεηήζεηο θαη άιιεο κηθξνπνιηηηθήο ινγηθήο εθεπξήκαηα. Βπηβεβαηψλεηαη φκσο ε ππφζεζε
πνπ αθνξά ζηελ αληίιεςε πσο νη θαζνξηζηηθέο γηα ηελ επηινγή δηαδηθαζίεο ηεο ζπλέληεπμεο θαη ηεο
ςεθνθνξίαο δελ είλαη αξθεηέο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί αληηθεηκεληθή επηινγή, θαζψο, απ‟ ηε κηα νη δχν
δηαδηθαζίεο δελ κπνξνχλ λα δηαπηζηψζνπλ ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππνςεθίσλ δηεπζπληψλ θη απ‟ ηελ
άιιε νη εθπαηδεπηηθνί θαηαηείλνπλ πσο ηειηθά γηα λα ππάξμεη κηα αληηθεηκεληθή δηαδηθαζία απαηηείηαη
ζπλχπαξμε πνιιψλ θξηηεξίσλ ζε έλαλ ζπλδπαζκφ. Χο εηδηθφηεξν αζθαιέο θξηηήξην επηινγήο ησλ πιένλ
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θαηάιιεισλ δηεπζπληψλ νξίδεηαη ε θαηνρή κεηαπηπρηαθνχ ή δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ ζε ζέκαηα
Ο.Α.Β.Μ., ε νπνία πξέπεη λα απνηειεί βαζηθφ θξηηήξην γηα ηελ αλάιεςε ηεο ζέζεο δηεπζπληή θαη ηελ επηηπρή
ηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. Δ αληίιεςε απηή ηεθκεξηψλεηαη θαη απφ ηηο έξεπλεο ησλ Μαδεκιή (2014) θαη
Μπαθάικπαζε & Αεκεηξίνπ (2016).Βπίζεο, επηβεβαηψλεηαη ε ππφζεζε πνπ αθνξά ζηελ αληίιεςε πσο θαη
ζηνπο δπν Νφκνπο ε επηζηεκνληθή γλψζε ππνιείπεηαη ζεκαληηθά ηεο αξραηφηεηαο. Δ πιεηνςεθία ησλ
εθπαηδεπηηθψλ πηζηεχεη φηη ζεκαληηθφηεξν θξηηήξην απνηειεί ε πηζηνπνηεκέλε επηζηεκνληθή ζπγθξφηεζε θαη
ηδηαίηεξα ε θαηνρή πηπρίνπ ή έζησ πηζηνπνίεζεο ζε δεηήκαηα Ο.Α.Β.Μ, θάηη πνπ επηβεβαηψλεη ε έξεπλα ηεο
ηαζηλνχ (2012).
Δ δηεμαρζείζα έξεπλα θαηέδεημε φηη νη Νφκνη 3848/2010 θαη 4327/2015 ιεηηνχξγεζαλ ζε βάξνο φζσλ
ππνςεθίσλ είραλ ιηγφηεξε πξνυπεξεζία, αιιά δηέζεηαλ απμεκέλα επηζηεκνληθά πξνζφληα. Έηζη απαμηψζεθε
θάζε πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηνπ επηζηεκνληθνχ θαη γλσζηηθνχ επηπέδνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δ αξραηφηεηα, σο
πξνζφλ γηα ην νπνίν ν θάηνρνο δελ κφρζεζε, αιιά ηνπ επηκεηξήζεθε ιφγσ ηεο παξφδνπ ηνπ ρξφλνπ, είλαη
θπζηθφ λα βξίζθεη αληίζεηνπο ηνπο λεφηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο, αιιά, ζχκθσλνπο ηνπο παιαηφηεξνπο πνπ
θαξπνχληαη ην σθέιεκα απηφ, ην νπνίν ηνπο επηηξέπεη λα μερσξίζνπλ έλαληη λεφηεξσλ ππνςεθίσλ.
Δ ζπλέληεπμε ρξεζηκνπνηήζεθε σο κέζνλ επηινγήο ησλ πην αξεζηψλ απ‟ ηνπο ππνςήθηνπο. Δ
παξαδνρή απηή ηεθκεξηψλεηαη θαη βηβιηνγξαθηθά απ‟ ηηο έξεπλεο ηεο ππξνπνχινπ (2010) θαη ηνπ Ρεληίθε
(2015), νη νπνίνη θαηέδεημαλ ηηο αδπλακίεο ηνπ εξγαιείνπ θαη ηε δπζπηζηία ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνλ
επηιεθηηθφ ηξφπν ρξήζεο ηνπ.Δ ςεθνθνξία απνηέιεζε ηελ αηηία ζπγθξνχζεσλ θαη δηαηαξαρήο ηνπ ζρνιηθνχ
θιίκαηνο, θαζψο απνηχπσζε κε εχγισηην ηξφπν αλνίθεηεο ζπκκαρίεο θαη κεζνδεχζεηο, πνπ είραλ σο ζθνπφ λα
ηειεζθνξήζεη ε επηινγή ηνπ ππνςεθίνπ πνπ πξνεξρφηαλ απ‟ ηνλ .Α. πνπ ςήθηδε θαη πνπ πνιιέο θνξέο ν ίδηνο
ν χιινγνο παξαθίλεζε ζηε δηεθδίθεζε ηεο ζέζεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε θαηάιεςή ηεο απφ
εθπαηδεπηηθφ πνπ δελ αλήθε ζ‟ απηφλ κέρξη ηε ζηηγκή ηεο ςεθνθνξίαο.Μεγάιν κεηνλέθηεκα ηνπ Ν. 4327/2015
απνηέιεζε ε κπζηηθή θαη αδηθαηνιφγεηε ςήθνο,ε νπνία απνηέιεζε κηα αδηαθαλή ζπλαιιαθηηθή δηαδηθαζία πνπ
δηφινπ δελ απνηειεί αληηθεηκεληθφ θξηηήξην επηινγήο, θαζψο ππνθξχπηεη κηα πξνζπάζεηα απνθφκηζεο
επεξγεηεκάησλ γηα θάπνηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Βπηπιένλ, ε ζεζκνζέηεζε ηνπ 20% ησλ ςήθσλ θάζε .Α., σο
νξίνπ γηα λα κπνξέζεη θάπνηνο ππνςήθηνο λα ζπλερίζεη ζηε δηαδηθαζία. Δ παξάκεηξνο απηή κπνξνχζε
δπλεηηθά, λα απνθιείζεη άκεζα θάζε ππνςήθην πνπ δελ ζα ήηαλ αξεζηφο ζηνλ .Α., αλεμάξηεηα απ‟ ηα
ππφινηπα πξνζφληα ηνπ. Δ φιε δηαδηθαζία εκθαλίδεηαη σο δηάηξεηε απφ πνιιέο πιεπξέο, θαζψο
θαηαζηξαηεγήζεθε θάζε έλλνηα ηζνλνκίαο θαη ίζσλ επθαηξηψλ σο πξνο ηελ επηινγή. Παξάιιεια θαηαγξάθεθε ε
αδπλακία ησλ .Α. λα ρεηξηζηνχλ απηήλ ηελ έμνρε επθαηξία, λα αξζνχλ ζην χςνο ππιψλα πνπ ζα εγγπάηαη ηελ
επηινγή δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ, αμηφπηζηα θαη ηεθκεξησκέλα. Ώλη‟ απηψλ επηθξάηεζαλ κηθξνπνιηηηθέο
επηδηψμεηο πνπ ζθφπεπαλ ζε αηνκηθά νθέιε ή ζε νθέιε κηαο νκάδαο, αιιά έβιαπηαλ ηελ παηδαγσγηθή
ιεηηνπξγία ζην ζχλνιφ ηεο (Μπαθάικπαζε & Αεκεηξίνπ, 2016).Βμαηηίαο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο,
επαλαβεβαηψζεθε ζε πνιχ πςειφ βαζκφ ε επηινγή δηεπζπληψλ ηνπ 2011, ε νπνία είρε θαηαγξαθεί κε αξλεηηθφ
πξφζεκν, εμαηηίαο ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο ηεο ζπλέληεπμεο σο βαζηθνχ κεζνδνινγηθνχ εξγαιείνπ επηινγήο. Σν
γεγνλφο απηφ επέθεξε θνκπαζκνχο ησλ ήδε δηεπζπληψλ ή φζσλ ζπκκεηείραλ ελεξγά ζηε δηαδηθαζία επηινγήο
ηνπ 2011, θαζψο κηα δεχηεξε δηαδηθαζία, παξφηη δηάηξεηε θαηά ηνπο πεξηζζφηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο,
νπζηαζηηθά ηνπο λνκηκνπνίεζε (Παηζηνκίηνπ, 2015).
Γηα ηνπο ιφγνποαπηνχο, άιισζηε, ε δηαδηθαζία ηεο ςεθνθνξίαο απνηηκάηαη σο ηειεπηαία ζε κηα ιίζηα
πνπ εκπεξηέρεη πηζαλνχο ηξφπνπο επηινγήο, πνπ ζα δηαζθαιίζνπλ ηελ επηινγή ησλ πιένλ θαηάιιεισλ
δηεπζπληψλ. Βπίζεο ρακειά, αμηνινγείηαη ε επηινγή κέζσ ζπλέληεπμεο, θαζψο νχηε απηή δηαζέηεη ηα ερέγγπα
πνπ θαίλεηαη λα επηζπκνχλ νη εθπαηδεπηηθνί. Σν γεγνλφο πσο ηειηθά, ν Νφκνο ηνπ 2015 ήηαλ ιηγφηεξν
αληηθεηκεληθφο απφ ηνλ Νφκν ηνπ 2010 δελ αθπξψλεη ζε θακηά πεξίπησζε ηα ιάζε ηνπ παιαηφηεξνπ Νφκνπ θαη
ηδηαίηεξα φζα ζρεηίδνληαη κε ηνλ ππνθεηκεληθφ ραξαθηήξα ηεο ζπλέληεπμεο, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε σο κέζνλ
επηινγήο ησλ πην αξεζηψλ απ‟ ηνπο ππνςήθηνπο. Ώθφκε θαη αλ δελ είρε ηελ θαηαιπηηθή δπλακηθή πνπ είρε ε
δηαδηθαζία ηεο ςεθνθνξίαο ζηελ επηινγή δηεπζπληψλ, σζηφζν, θαη απηή θαζφξηδε ζε κεγάιν βαζκφ ηελ
επηινγή. Καζψο ηα κνλνδηάζηαηα θξηηήξηα δελ γίλνληαη δεθηά, σο επηθξαηέζηεξε ιχζε πξνβάιιεη έλαο Νφκνο
πνπ ζα ιακβάλεη ππφςε ηνπ έλα ζπλδπαζκφ παξακέηξσλ φπσο ζπλέληεπμε, ςεθνθνξία απ‟ ην .Α. ηνπ
ζρνιείνπ, εμέηαζε ηνπ βηνγξαθηθνχ θάζε ππνςεθίνπ θαη αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ έξγνπ
θάζε ππνςεθίνπ (ηξαβάθνπ & Κνπγηνπξάθε, 2008; Μπαθάικπαζε & Αεκεηξίνπ, 2016).
5. ΠΡΟΣΑΔΗ
Οη αδπλακίεο ησλ παιαηφηεξσλ Νφκσλ επηινγήοθαζηζηά απαξαίηεηε ηε ζχληαμε ελφο λένπ
λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ,πνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ σο θξηηήξηα επηινγήο ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ έσο
ηψξα εθαξκνζκέλσλ κεζφδσλ, αθφκε, ίζσο, θαη ηε γξαπηή εμέηαζε ησλ ππνςεθίσλ. ια απηά φκσο ζε
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πνζνζηφ πνπ δελ ζα μεπεξλά έλα ζπγθεθξηκέλν φξην θαη, θπξίσο, δελ ζα γελλά απαγνξεχζεηο θαη
πεξηνξηζκνχο.Βπίζεο, ζρεδφλ θαζνιηθή απαίηεζε είλαη λα απνθηήζεη ην θξηηήξην ηεο επηζηεκνληθήο
ζπγθξφηεζεο κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηελ φιε δηαδηθαζία κε παξάιιειε ππνβάζκηζε ησλ θξηηεξίσλ ηεο
ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο (αξραηφηεηα) θαη ηεο δηνηθεηηθήο εκπεηξίαο. Ώλαθνξηθά κε ηηο δηάθνξεο παξακέηξνπο
ηνπ θξηηεξίνπ ηεο επηζηεκνληθήο ζπγθξφηεζεο αλαγθαία θξίλεηαη ε πςειφηεξε κνξηνδφηεζε θαη βαξχηεηα ησλ
ζπνπδψλ ζηελ Ο.Α.Β.Μ. Δ άθξηηε αληηκεηψπηζε φισλ ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ σο ίδηα απαμηψλεη
νπζηαζηηθά θάζε πξνζπάζεηα εμεηδίθεπζεο, άξα θαη πξνζδνθίαο θαιχηεξσλ απνηειεζκάησλ ζηελ εθπαηδεπηηθή
δηνίθεζε.Καηαγξάθεηαη σζηφζν, θαη ε αδήξηηε αλάγθε λα έρεη ιφγν γηα ηνλ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ θαη ν .Α.
πνπ ζα ζπλεξγαζηεί καδί ηνπ. Δ πξφηαζε απηή ζα θάληαδε εμφρσο γνεηεπηηθή, αλ δελ είρε πξνεγεζεί ε
«ηξαπκαηηθή» εκπεηξία ηνπ 2015. Ώπφ ηελ απνζηέξεζε άπνςεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ παιαηφηεξσλ Νφκσλ
έσο ηε δπλαηφηεηα απφιπηεο επηινγήο θαη πξηκνδφηεζεο θάπνηνπ ππνςεθίνπ, ρσξίο αηηηνινγεκέλε θαη κάιηζηα
κε αληηθεηκεληθά, κεηξήζηκα θξηηήξηα, άπνςε, ε απφζηαζε δηαλχζεθε εμαηξεηηθά γξήγνξα θαη κε πνιιέο
ππεξβνιέο. Σα πξνβιήκαηα δπζιεηηνπξγίαο φκσο δελ πξέπεη λα απνηειέζνπλ ην εκπφδην εθείλν πνπ ζα
αλαζρέζεη ηε δπλαηφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα εθθξάδνπλ ηε γλψκε ηνπο ηεθκεξησκέλα γηα ηνπο ππνςεθίνπο
δηεπζπληέο ηεο ζρνιηθήο ηνπο κνλάδαο. Καη ζίγνπξα φρη κέζα απφ δηαδηθαζίεο πνπ ζα επλννχλ, ζα απνθιείνπλ ή
ζα απνηξέπνπλ ηνπο ηθαλφηεξνπο λα θαηαιάβνπλ ηηο ζέζεηο δηνίθεζεο ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο.
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Σν άξζξν δηεξεπλά ηελ χπαξμε αξηζηείαο θαη ηνλ ξφιν ηεο ζηελ δηακφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ.
Παξάιιεια, δίλεηαη βαξχηεηα ζηνπο παξάγνληεο πνπ ζπκβάινπλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο ζην εθπαηδεπηηθφ
πεξηβάιινλ εμαηηίαο ησλ αληηζέζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ δηαθνξέο ζηηο πνιηηηθέο, θνηλσληθέο θαη παηδαγσγηθέο
ηδενινγίεο ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Παξνπζηάδεηαη ε άπνςε δέθα εθπαηδεπηηθψλ Αεπηεξνβάζκηαο
Βθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ Θεζζαινλίθεο θαη έμη γνλέσλ. Σα πξσηνγελή ζηνηρεία ηεο έξεπλαο αληιήζεθαλ κε ηελ
κέζνδν ηεο πξνζσπηθήο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο. Αηαπηζηψζεθε φηη ε αξηζηεία, αλ θαη σο έλλνηα δελ
πξνζδηνξίδεηαη απφ έλαλ ζαθή θαη ζπγθεθξηκέλν νξηζκφ, απνηειεί θαζνιηθά απνδεθηφ δεηνχκελν θαηά ηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Δ ράξαμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ πξνσζεί ηελ αξηζηεία ζπλδέεηαη κε ηελ
αηνκηθή βειηίσζε ησλ καζεηψλ, κε ηελ χπαξμε ίζσλ επθαηξηψλ κφξθσζεο θαη κε ηελ επεκεξία ησλ εζληθψλ θαη
νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ. Ο ξφινο ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνδεηθλχεηαη θαηαιπηηθφο ζηελ
θαιιηέξγεηα θιίκαηνο αξηζηείαο.
Λέμεηο θιεηδηά: αξηζηεία, εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, αληαγσληζκφο, πνηφηεηα
ABSTRACT
This paper aims to explore the existence of excellence and its role in shaping educational policies. At the same
time, the factors that contribute to its achievement in the educational environment are described as well as the
contradictions that arise due to differences in political, social and pedagogical ideologies in the field of
education. The presentation of ten Secondary education teachers of the prefecture of Thessaloniki and six parents
is presented. The primary data of the survey were obtained by the method of a personal semistructured interview.
Although “excellence” is not defined by a clear and specific definition as a concept, it has been found that it is
universally accepted in the educational process. The role of school and teachers has been proved to be a catalyst
in fostering a climate of excellence. Developing educational policies that promote excellence is linked to
individual improvement of students, to the existence of equal educational opportunities and to the prosperity of
national and economic indicators.
Key Words: excellence, educational process,competition, quality
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ΔΗΑΓΧΓΖ
Δ Ώξηζηεία σο θιαζζηθή αξεηή έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ πλεπκαηηθή θαη εζηθή νινθιήξσζε ησλ αηφκσλ κε
βάζε ηελ εμέιημε ηεο θπζηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο. ην πέξαζκα, φκσο, ησλ αηψλσλ ε έλλνηα ηεο «αξηζηείαο»
ρξεζηκνπνηήζεθε ππφ ην πξίζκα πνιιαπιψλ θαη πνιιέο θνξέο αληηθξνπφκελσλ πξνζεγγίζεσλ, κε απνηέιεζκα
λα ππνζηεί θαηά θαηξνχο έληνλε θξηηηθή γηα ηελ αμία ηεο σο αξεηή, σο εθπαηδεπηηθφο ζηφρνο θαη σο παξάγνληαο
ελίζρπζεο ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ. (Ferrari, M., 2003, Readings, B., 1996, Duke, D., 1985).
ηελ ζχγρξνλε δηεζλή πξαγκαηηθφηεηα, ελψ ζπλδέζεθε κε ηελ εμαηξεηηθή πνηφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ
απνηειεζκάησλ, ηειηθά ιεηηνχξγεζε ζε κεγάιν βαζκφ σο πξνο ηελ πξνψζεζε ηεο ζηνρεπκέλεο ζηελ αγνξά
εξγαζίαο, παξαγσγηθφηεηαο. ( GilliesD, 2007; PriestleyM, 2013; AllanK, 2007; SaundersB, 2015). Πνιιέο απφ
ηηο εθαξκνδφκελεο πξαθηηθέο πνπ επηρεηξνχζαλ ηελ παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο
θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, φπσο αλαθέξνπλ παξαδείγκαηα απφ ηελ Β.Β., ηελ Ώπζηξαιία, ηηο Δ.Π.Ώ, θιπ.,
ζπληέιεζαλ ζηε δεκηνπξγία δηαθνξεηηθψλ ηαρπηήησλ ζηελ εθπαίδεπζε, ζηε δηαηψληζε δηαθξίζεσλ, ζηελ
εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ζπλζεθψλ αληαγσληζκνχ, πνπ
πξνθάιεζαλ άγρνο θαη πίεζε ηφζν ζε εθπαηδεπηηθνχο ιεηηνπξγνχο φζν θαη ζε καζεηέο (GilliesR, 2015;
SaundersB,2015).
H αξηζηεία σο ιεηηνπξγηθφ ηκήκα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο εκπεξηέρεη ηελ ζχγθξηζε. Σίζεληαη εξσηήκαηα
φκσο, σο πξνο ην αληηθείκελν απηήο. Αεκηνπξγείηαη πεδίν ζχγθξηζεο κε ηνπο άιινπο, κε ηνλ εαπηφ, κε πξφηππα,
κε ηα δεδνκέλα ηνπ ρψξνπ ή ηνπ ρξφλνπ. Δ αμηνιφγεζε είλαη ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηελ πξνψζεζε ηεο, ηα
θξηηήξηα φκσο ηεο αμηνιφγεζεο απνηεινχλ επίζεο αληηθείκελν ζπδήηεζεο.ηελ Βιιάδα, ε ράξαμε ηεο
εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο απνηέιεζε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, ζπλεθηηθφ ζηνηρείν ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο. Σα
ηειεπηαία ρξφληα επηρεηξείηαη απνθέληξσζε θαη πξνζαξκνγή ζηα δηεζλή θξηηήξηα, επνκέλσο ε αλάγθε
δηεξεχλεζεο ηεο αλαδπφκελεο ηάζεο γηα ζπλερή βειηίσζε θαη θαηάθηεζε ηεο αξηζηείαο ζηελ εθπαηδεπηηθή
πξαγκαηηθφηεηα απνθηά ηδηαίηεξε βαξχηεηα (Αεκαξάο Α., 1998; Ρνπζζάθεο Ε., 2017)
ηελ πξψηε ελφηεηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ επηρεηξείηαη ε ζχλδεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο αξηζηείαο κε ηε
ράξαμε ζηξαηεγηθψλ θαη πνιηηηθψλ πνπ ηελ πξνσζνχλ θαη ηνλ αλαδπφκελν ξφιν ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα ζε
απηή ηε δηαδηθαζία.Δ επφκελε ελφηεηα ζπλδέεηαη κε ηελ κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο θαη ηελ πεξηγξαθή ηεο
δηαδηθαζίαο, ησλ εξγαιείσλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη ηνπ δείγκαηνο, ελψ ζηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα
επξήκαηα πξσηνγελνχο έξεπλαο ε νπνία δηελεξγήζεθε κε ηελ ζπκκεηνρή δεθαέμη εθπαηδεπηηθψλ, εγεηψλ θαη
γνλέσλ ε νπνία εμεηάδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλνληαη ηηο πηπρέο ηεο αξηζηείαο ζηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία θαη γίλεηαη ζρνιηαζκφο πάλσ ζε απηά. ην πιαίζην ηεο εξγαζίαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ δψδεθα
πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο θαη κηα ζπλέληεπμε νκάδαο εζηίαζεο. Σν άξζξν νινθιεξψλεηαη κε ηελ δηαηχπσζε
ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο έξεπλαο.
ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ
Ο ζεζκφο ηεο αξηζηείαο απνηειεί πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο ζηφρν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο Β.Β.
ζηνπο ηνκείο ηεο επηζηήκεο, ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο. Εδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ επηζηεκνληθή
αξηζηεία κέζσ ησλ αθαδεκατθψλ Εδξπκάησλ ψζηε λα θαηαζηνχλ θαηλνηφκα, απηφλνκα, αληαγσληζηηθά, ηθαλά
λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο λέεο ζπλζήθεο θαη απαηηήζεηο ηεο νηθνλνκίαο, αιιά θαη λα δηακνξθψζνπλ ην πιαίζην
ζην νπνίν ε Βπξψπε ζα θαηαζηεί πξσηνπφξα ζε θαηλνηφκα επηζηεκνληθά θαη επηρεηξεκαηηθά επηηεχγκαηα.
πλζήκαηα, φπσο «δεκηνπξγνχκε επθαηξίεο, δπλαηφηεηεο, αξηζηεία» ή «ε αξηζηεία, ζηφρνο φισλ»
ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά θφξνλ απφ ηηο θπβεξλήζεηο (GilliesD., 2008). Ώπφ ηελ ζηξαηεγηθή ηεο Ληζαβφλαο έσο
ην πξφγξακκα «Οξίδνληαο 2020» (ην πξφγξακκα ηεο Β.Β. γηα ηελ αλάπηπμε ηεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο), ε
εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή γηα ηηο ρψξεο ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο θαζνξίδεηαη απφ πξνζπάζεηεο γηα αλαβάζκηζε ηεο
αξηζηείαο θαη δεκηνπξγία εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ κε άξηζηεο επηδφζεηο. Σν Βπξσπατθφ Ίδξπκα γηα ηελ Αηνίθεζε
ηεο Πνηφηεηαο (EuropeanFoundationforQualityManagement, EQFM), ηδξχζεθε πξνθεηκέλνπ λα θαιιηεξγήζεη
ηελ θνπιηνχξα ηεο επηρεηξεκαηηθήο αξηζηείαο, θαη‟ αξρήλ ζε επηρεηξήζεηο θαη αξγφηεξα ζε εξεπλεηηθά
ηδξχκαηα θαη επξσπατθά παλεπηζηήκηα. Πξφθεηηαη γηα έλα κνληέιν κέηξεζεο απφδνζεο, βαζηζκέλν ζηελ
Αηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο, κε εξγαιείν ην Βπξσπατθφ Μνληέιν Βπηρεηξεκαηηθήο Ώξηζηείαο
(EFQMExcellenceModel) θαη κε ζηφρν ηελ αμηνιφγεζε θαη βειηίσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ, αιιά θαη
ηελ επίηεπμε άξηζησλ απνηειεζκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ απφδνζε, ηνπο πειάηεο, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ηελ
θνηλσλία. Δ ιέμε «αξηζηεία» ρξεζηκνπνηείηαη θαη απφ ηνπο θπβεξλεηηθνχο ηζχλνληεο ζε ζρέζε κε ηελ
εθπαίδεπζε. Σν 2011 ε Β.Β., δεκνζηεχνληαο θείκελν κε ηίηιν «Βλεξγνπνίεζε ηνπ ηξηγψλνπ ηεο γλψζεο:
χλδεζε ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο , έξεπλαο θαη επηρεηξήζεσλ γηα ηελ αξηζηεία», πξνσζεί ηελ ζχλδεζε ηεο
γλψζεο πνπ παξέρεη ε εθπαίδεπζε κε ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηελ νηθνλνκία κέζσ ηεο έξεπλαο θαη ηεο πςειήο
ηερλνινγίαο. Χο απνηέιεζκα, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ηφζν ε Μ. ΐξεηαλία φζν θαη νη ΔΠΏ, δίλνπλ κεγάιε
έκθαζε ζηελ θαηάθηεζε ηεο αξηζηείαο, ζε θάζε ηνκέα, βαζίδνπλ ηελ κειινληηθή επξσζηία ηεο νηθνλνκίαο ηνπο
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ζηελ εθπαίδεπζε σο ηελ θηλεηήξην δχλακε, θαη ε αξηζηεία ηαπηίδεηαη κε ηελ ρξήζε ηνπ φξνπ «πνηφηεηα». Δ
πνηφηεηα αλαθέξεηαη ζε πξντφλ ή ηδηφηεηα, πνπ δελ κπνξεί εχθνια λα θαζνξηζηεί ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
(Allan Κ., 2007). Λφγσ ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ θαη ησλ ξαγδαίσλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ, πηνζεηνχληαη
λέεο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ κάζεζε κε έκθαζε ζηηο πξνζσπηθέο δεμηφηεηεο, ζηελ επηρεηξεκαηηθή ηθαλφηεηα θαη
πξνζαξκνζηηθφηεηα ελψ ε παξαδνζηαθή αληίιεςε γηα ηελ γλψζε ζεσξείηαη μεπεξαζκέλε θαη κε
απνηειεζκαηηθή. (PriestleyM., 2013). Tα παλεπηζηήκηα απνθηνχλ ηερληθφ ξφιν γηα λα πξνσζήζνπλ ηελ
απφδνζε ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ φξν αξηζηεία σο απφδεημε ηεο ζρέζεο κεηαμχ πνηνηηθνχ ειέγρνπ θαη
επαιήζεπζεο (Allan, 2007). ηνλ βσκφ ηεο καδηθνπνίεζεο ησλ ζπνπδψλ, ηεο πξνζέιθπζεο κεγαιχηεξνπ
αξηζκνχ θνηηεηψλ θαη ηνπ αληαγσληζκνχ κε ζπλζήθεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ε ζπρλφηεηα ηεο
ρξήζεο ηεο «αξηζηείαο» απφ ηα παλεπηζηήκηα παξαπέκπεη ζε έλαλ νλνκαζηηθφ φξν, πνπ εθθξάδεη απιψο πςειφ
επίπεδν απφδνζεο θαη φρη ππεξνρή απφ ηα άιια ή ην θαιχηεξν (Saunders, ΐ., 2015 ). Μεγάιε είλαη ε εζηίαζε
ζηελ πξνζπάζεηα κέηξεζεο ηεο επίηεπμεο πςειψλ ζηφρσλ, κηθξή φκσο πξνζνρή δίλεηαη ζην γεγνλφο φηη ε
αθαδεκατθή δξαζηεξηφηεηα είλαη δχζθνια κεηξήζηκε, κε απνηέιεζκα ν φξνο «αξηζηεία» λα θαζίζηαηαη
πξνβιεκαηηθφο.
ηνλ ρψξν ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ζην πιαίζην επηθξάηεζεο ηεο αξηζηείαο, ε δηεμαγσγή ηνπ
Πξνγξάκκαηνο PISA, κε επζχλε ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Ώλάπηπμεο (Ο.Ο..Ώ.)
πξσηνζηαηεί, κε ηεξάζηηα απήρεζε, ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη
πνιηηηθψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ρσξψλ, κε ζπγθξηηηθά δεδνκέλα, πνπ αθνξνχλ ζηα εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα
παγθνζκίσο. Χζηφζν, φπσο αλαθέξεη ν Καηζαξφο, Ε. (2008), ε επξεία απνδνρή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηίζεηαη ζε
ακθηζβήηεζε, εθφζνλ βαζίδεηαη ζηελ αμηνιφγεζε απνθιεηζηηθά κεηξήζηκσλ ζηφρσλ θαη δελ ιακβάλεη ππφςε
ηνλ πνιπδηάζηαην ξφιν ηνπ ζρνιείνπ, πνπ αθνξά ζηελ ςπρνζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ αιιά θαη
ζε παξακέηξνπο, φπσο ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ θαη κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ, ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο
ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ηελ δηαθνξνπνίεζε ζηελ ιεηηνπξγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ (πιηθνηερληθή ππνδνκή,
ηθαλφηεηεο εθπαηδεπηηθψλ, θ.ιπ.). Ώλ θαη ε αξρηθή πξφζεζε ηεο αμηνιφγεζεο PISA ήηαλ λα αληηκεησπηζηεί ην
αθαδεκατθφ ράζκα θαη νη αληζφηεηεο πνπ παξαηεξνχληαη κεηαμχ ζρνιείσλ, ηα ζπγθξηηηθά δεδνκέλα, πνιιέο
θνξέο, ιεηηνπξγνχλ αλαζηαιηηθά θαη επεξεάδνπλ ηελ θήκε ησλ ζρνιείσλ, αιιά θαη δεκηνπξγνχλ πίεζε ζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο, ψζηε νη καζεηέο ηνπο λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξίλνληαη ζηα εζληθά πξφηππα ή θαη λα ηα
μεπεξλνχλ, αλεμάξηεηα απφ ηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο.
Χο εθ ηνχηνπ, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε αξηζηεία ζηελ ζχγρξνλε παγθφζκηα αληαγσληζηηθή
πξαγκαηηθφηεηα θαζνξίδεηαη απφ ηελ βαζκνινγία, ε άξηζηε δηδαζθαιία απφ ηελ αμηνιφγεζε θαη ηα άξηζηα
ηδξχκαηα απφ ηηο βαζκνινγίεο. Δ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πξνζδηνξίδεηαη πνζνηηθά, ππφθεηηαη ζε θαζεζηψο
αμηνιφγεζεο θαη ζχγθξηζεο απνηειεζκάησλ, νη λέεο θαη δεκηνπξγηθέο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο πεξηνξίδνληαη θαη
ην επίθεληξν ηεο εθπαίδεπζεο κεηαηνπίδεηαη ζηελ κέηξεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη φρη ζηα ίδηα ηα
απνηειέζκαηα. Έηζη, ε αξηζηεία ζπλδέεηαη κε ηελ «παξαγσγηθφηεηα», αιιά θαη κε κηα λενθηιειεχζεξε
θαηαλφεζε ηεο εθπαίδεπζεο. Πξνθχπηεη φηη ε δέζκεπζε γηα ηελ αξηζηεία εθδειψλεηαη κε αληαγσληζκφ, ηφζν
ζην εζσηεξηθφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ κε ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε πςειήο ρξεκαηνδφηεζεο θαη
αμηνιφγεζεο, φζν θαη εμσηεξηθά κε ζηφρν ηελ θαηάηαμε ησλ θξαηψλ ζε πςειφ επίπεδν πνηφηεηαο ηεο
παξερφκελεο εθπαίδεπζεο. Βίλαη μεθάζαξν, φκσο, φηη πξνθχπηνπλ αζχκκεηξα απνηειέζκαηα, εθφζνλ ν
αληαγσληζκφο ιεηηνπξγεί κε άληζνπο θνηλσληθννηθνλνκηθνχο φξνπο θαη αλάκεζα ζε θξάηε ή ηδξχκαηα κε άληζν
νηθνλνκηθφ δπλακηθφ (Saunders, ΐ., 2015).
ΑΡΗΣΔΗΑ ΚΑΗ ΗΟΣΖΣΑ ΔΤΚΑΗΡΗΧΝ ΣΖΝ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ
ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ
Δ αμία ησλ αλζξψπηλσλ ηθαλνηήησλ αιιά θαη νη δπλαηφηεηεο πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ δηακφξθσζε
εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε χπαξμε θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζηελ ίδηα ηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, αιιά θαη ζηελ θνηλσλία γεληθφηεξα, έρεη επξέσο δηεξεπλεζεί ζηελ παγθφζκηα
βηβιηνγξαθία (Gale Σ., 2015).
Χζηφζν, εληνπίδεηαη ειιηπήο θαη αζαθήο πξνζδηνξηζκφο ηεο έλλνηαο ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο φζνλ
αθνξά ζηελ εθπαίδεπζε. Σν πξφβιεκα έρεη ηελ απαξρή ηνπ ζηελ αληίζεζε κεηαμχ πλεχκαηνο θαη ζψκαηνο θαη
ηελ πίζηε ζηελ ππεξνρή ηνπ πλεχκαηνο έλαληη ηνπ ζψκαηνο θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ ππεξνρή ησλ πλεπκαηηθψλ
δεμηνηήησλ έλαληη ησλ πξαθηηθψλ. Με αθεηεξία απηφ δνκήζεθαλ δπν δηαθνξεηηθνί ηχπνη εθπαίδεπζεο, έλαο
ηχπνο γηα ηηο θαηψηεξεο θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά ηάμεηο θαη έλαο ηχπνο γηα ηελ αλψηεξε ηάμε. Οη αληηθάζεηο
πνπ δηαπηζηψζεθε λα δηέπνπλ ηελ εθπαίδεπζε ζρεηίδνληαη κε:
◊ ηελ χπαξμε «Τςεινχ επηπέδνπ γλψζεο», κέζσ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ κε ηνπηθηζηηθφ ραξαθηήξα
θαη αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ εζληθήο εκβέιεηαο.
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◊ ηελ χπαξμε επαγγεικαηηζκνχ θαη απηνλνκίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε αληίζεζε κε ηελ χπαξμε
ινγνδνζίαο
◊ εθπαηδεπηηθνχο πνπ δηαθέξνπλ ζε αληίζεζε κε εθπαηδεπηηθνχο πνπ θάλνπλ ηελ δηαθνξά
◊ ηελ θαζηέξσζε ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο ζε αληίζεζε κε ηελ εθπαίδεπζε πνπ απνηειεί
δεκνθξαηηθή επηινγή
◊ ηελ δηαθνξεηηθφηεηα ηεο λνκνζεζίαο ησλ θξαηψλ ζε αληίζεζε κε ηηο πθηζηάκελεο παγθφζκηεο
πνιηηηθέο
◊ ηελ θνηλσληθή δηαθνξεηηθφηεηα
◊ ηελ ζπζρέηηζε θνηλσληθννηθνλνκηθψλ θξηηεξίσλ θαη ηελ παξνρή δεκφζηαο ή ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο.
(Francis ΐ., 2017)
Γηα πνιιέο δεθαεηίεο δηεμάγνληαη έξεπλεο, ζρεηηθέο κε ηελ χπαξμε ζρνιείσλ πνπ παξέρνπλ ζε φινπο
ηνπο καζεηέο ίζεο επθαηξίεο κάζεζεο θαη επίηεπμεο αθαδεκατθήο αξηζηείαο. Aλ θαη ζηφρνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
ζπζηήκαηνο ζηελ Ώγγιία ην 1997 ήηαλ ε πξνψζεζε ηεο αξηζηείαο θαη ηεο θνηλσληθήο ηζφηεηαο κέζσ ηεο
βειηίσζεο ησλ επηδφζεσλ θαη ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ, πξνθεηκέλνπ ε ρψξα λα είλαη
εθπαηδεπηηθά αληαγσληζηηθή ζην ζχγρξνλν παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ, νη απνθάζεηο πνπ ειήθζεζαλ γηα
αλακφξθσζε ηεο εθπαίδεπζεο πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, επηδέρνληαη θξηηηθή (AinscowM., 2010).Δ Ώinscow
ππνζηεξίδεη φηη νη ππεχζπλνη γηα ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζα έπξεπε λα αληηκεησπίδνπλ ηελ ηζφηεηα θαη ηελ
αξηζηεία σο ηηο πιεπξέο ηνπ ίδηνπ λνκίζκαηνο θαη λα απεγθισβηζηνχλ απφ πξαθηηθέο θπβεξλεηηθνχ ειέγρνπ ηεο
εθπαίδεπζεο κε πξαθηηθέο πνπ απνζαξξχλνπλ ηελ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ, ελζαξξχλνπλ ηνλ έιεγρν ζην έξγν
ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη γεληθφηεξα εκπνξεπκαηνπνηνχλ ηελ εθπαίδεπζε ζπλνιηθά.Έξεπλα πνπ παξνπζίαζε ν
Savage G. (2011) ζε δχν ζρνιεία ζηελ Ώπζηξαιία, θαηέιεμε φηη νη πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζην πιαίζην
ηεο επίζεκεο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο γηα ηελ χπαξμε εμαηξεηηθψλ θαη δίθαησλ θνηλνηήησλ κάζεζεο, δεκηνπξγνχλ
ζπλζήθεο έληνλνπ αληαγσληζκνχ, κε πνζνηηθά θξηηήξηα, θαη ηάζεηο δηαηψληζεο θνηλσληθψλ αληζνηήησλ.
Χζηφζν, ζεηξά κειεηψλ εληφπηζε εζσηεξηθέο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ζηελ ζεκαζία ηνπ ξφινπ ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ ζρνιείσλ. Έκπεηξνη θαη ηθαλνί εθπαηδεπηηθνί δεκηνπξγνχλ ηηο ζπλζήθεο εθείλεο πνπ
ζα θηλεηνπνηήζνπλ ηνπο καζεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα, πξνθεηκέλνπ λα εκπιαθνχλ
ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη λα επηηεπρζνχλ ζηφρνη πνπ αθνξνχλ ηφζν ζηελ πςειή αθαδεκατθή ηνπο
απφδνζε φζν θαη ζηελ πξνζσπηθή ηνπο αλάπηπμε. Έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζηηο ΔΠΏ, ζηα νλνκαδφκελα «ρνιεία
ηεο Ώξηζηείαο» (Schools of Excellence), βαζίζηεθε ζε εξγαιείν ειέγρνπ χπαξμεο ηζφηεηαο θαη ζην ζεσξεηηθφ
πιαίζην ηνπ Scott (2001) γηα ηελ ζπζηεκηθή ηζφηεηα, ζχκθσλα κε ην νπνίν, ην ζρνιείν πνπ παξέρεη δπλαηφηεηα
γηα αξηζηεία θαη ηζφηεηα, παξέρεη θαη ίζεο επθαηξίεο ζηνπο καζεηέο ηνπ. Σα απνηειέζκαηα εληφπηζαλ
δηαθνξεηηθέο αθαδεκατθέο επηδφζεηο ζηνπο καζεηέο πνπ θνηηνχζαλ ζηα «ρνιεία ηεο Ώξηζηείαο», νη νπνίεο ελ
κέξεη απνδίδνληαη ζηελ δηαθνξεηηθή πξνέιεπζε ησλ καζεηψλ, ηαπηφρξνλα φκσο, πξνβάιινπλ ηνλ δπλακηθφ
ξφιν πνπ κπνξεί λα έρεη ην ζρνιείν θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ. Οη δηαθνξεηηθέο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ
επηβεβαηψλνπλ ηνλ πνιπδηάζηαην ξφιν πνπ κπνξεί λα έρεη ην ζρνιείν θαη νη εθπαηδεπηηθνί, εθφζνλ
αληηκεησπίζνπλ θξηηηθά θαη κε ηηο θαηάιιειεο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο ηελ δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ ηνπο
αιιά θαη εθφζνλ δηακνξθψζνπλ κε ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ θνηλσληθή
δηθαηνζχλε θαη ηζφηεηα (Brown K., 2010).
ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ
Δ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη πνηνηηθή θαη ζπγθεθξηκέλα, ε πξνζσπηθή εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε θαη ε
ζπλέληεπμε ζε νκάδα εζηίαζεο.Βπηιέρζεθε ε ηερληθή ηεο ζθφπηκεο δεηγκαηνιεςίαο κέγηζηεο δηαθχκαλζεο
πξνθεηκέλνπλα θαηαγξαθνχλ πνιιαπιέο πξννπηηθέο απφςεσλ. Αηεμήρζεζαλ ζπλνιηθά 12 πξνζσπηθέο
ζπλεληεχμεηο (6 εθπαηδεπηηθψλ θαη 6 γνλέσλ) θαη κηα ζπλέληεπμε ζε νκάδα εζηίαζεο πνπ απνηεινχληαλ απφ 4
εθπαηδεπηηθνχο. Σν δείγκα ησλ 10 ζπλνιηθά ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ επηιέρζεθε λα αληηπξνζσπεχεηαη
απφ ηα δχν θχια απφ ίδην αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ. Οη 3 εθ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηέρνπλ ζέζεηο επζχλεο ( 2
Αηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη έλαο χκβνπινο Βπαγγεικαηηθήο ηαδηνδξνκίαο), ελψ σο πξνο ην επίπεδν
ζπνπδψλ ηξεηο απφ απηνχο είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ θαη δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ, δχν είλαη θάηνρνη
κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ θαη πέληε είλαη θάηνρνη πηπρίνπ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Χο πξνο ηελ νκάδα ησλ
εξσηεζέλησλ γνλέσλ πξνηηκήζεθε νκνηνγέλεηα σο πξνο ην θχιν ( ηξεηο άληξεο θαη ηξεηο γπλαίθεο). Χο πξνο ην
επίπεδν ησλ ζπνπδψλ, ηξείο απφ απηνχο είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ, έλαο είλαη θάηνρνο πηπρίνπ
ηερληθήο εθπαίδεπζεο θαη δχν είλαη θάηνρνη απνιπηεξίνπ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ
χκθσλα κε ηελ άπνςε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα σο ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ
ζπζηήκαηνο εληνπίζηεθε ε πξνζπάζεηα εθαξκνγήο κεγάινπ αξηζκνχ κεηαξξπζκίζεσλ, νη νπνίεο ηηο
πεξηζζφηεξεο θνξέο, δελ εθαξκφζηεθαλ ζην θαηάιιειν ρξνλνδηάγξακκα, έηζη ψζηε λα επηθέξνπλ ηα
αλακελφκελα απνηειέζκαηα, λα αθνκνησζνχλ απφ ην καζεηηθφ δπλακηθφ ηεο ρψξαο θαη λα πξνσζήζνπλ ηελ
αξηζηεία ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο, ζηνλ ηνκέα ησλ
κεηαξξπζκίζεσλ, απνπζίαδε ν ζπληεηαγκέλνο ζρεδηαζκφο κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη ε απαξαίηεηε
ζπλέρεηα θαη ζπλέπεηα. Χο αηηίεο αλαθέξνληαη, ε ηθαλνπνίεζε ζπληερληαθψλ ζπκθεξφλησλ, εθ κέξνπο ηεο
εθάζηνηε πνιηηηθήο εγεζίαο.Βπηζεκάλζεθε ν ζπγθεληξσηηθφο ραξαθηήξαο ηεο δηνίθεζεο, ε θαηεχζπλζε ηεο
εθπαίδεπζεο πξνο ηε ζπζζψξεπζε αθαδεκατθψλ γλψζεσλ θαη ε κεηαηφπηζε ηνπ θέληξνπ βάξνπο ηεο
καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο πξνο έλα ζχζηεκα κε εμεηαζηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά δελ
πξνάγνπλ ηε δηδαθηηθή πξάμε θαη ηε βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ. Σαπηφρξνλα, ππνζηεξίρζεθε φηη
δελ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα θαη ηα κέζα, ψζηε νη εθπαηδεπηηθνί λα απηελεξγήζνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ
κεραληζκνχο πνπ ζα θαιιηεξγήζνπλ ηθαλφηεηεο θαη ηαιέληα ησλ καζεηψλ αιιά θαη ηελ πςειή απφδνζε θαη
αξηζηεία. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, θαζνιηθή παξνπζηάζηεθε ε άπνςε, φηη νη καζεηέο απνθηνχλ γλψζεηο πνπ δε
ζπλδένληαη κε ηελ θαιιηέξγεηα επηθνηλσληαθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθήζνπλ
ηθαλφηεηεο ζπλεξγαζίαο, αιιειεγγχεο, ιήςεο απνθάζεσλ, εχξεζεο ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ πνπ ζα ηνπο
θαηαζηήζνπλ ηθαλνχο λα πξνζαξκφδνληαη ζε έλα δηαξθψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ ζην νπνίν ζα δήζνπλ σο
ελήιηθνη πνιίηεο. Χο ιφγνη γηα ηηο αλαθεξζείζεο δηαπηζηψζεηο πξνηάρζεθαλ ε δηάξζξσζε ησλ αλαιπηηθψλ
πξνγξακκάησλ, ν πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο πνπ δηαηίζεηαη ιφγσ ηεο κεγάινπ φγθνπ ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ
θαη ε πεξηνξηζκέλε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε λέεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο.
ηελ εξψηεζε πνπ είρε ζηφρν λα δηεξεπλήζεη ηηο απφςεηο γηα ηε ζπζρέηηζε ησλ επηδφζεσλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο
αλάπηπμεο ηεο ρψξαο, παξαηεξήζεθαλ αληηθξνπφκελεο απαληήζεηο. Σν 50% ησλ εξσηεζέλησλ ππνζηήξημαλ φηη
είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε ηεο αλαδηάξζξσζεο ησλ ζηφρσλ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο ζχλδεζεο ηεο
εθπαίδεπζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο γηα ηελ καθξνπξφζεζκε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ηεο
απνδνηηθφηεηαο θαη επξχηεξα ησλ νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ ηεο ρψξαο. Ώληίζεηε γλψκε θαηαγξάθεθε απφ ην 50%
ησλ απαληήζεσλ νη νπνίεο πξνηάζζνπλ ηελ άπνςε φηη ε ζχλδεζε ησλ πςειψλ αθαδεκατθψλ επηδφζεσλ θαη ηεο
αξηζηείαο κε ηα κεγέζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο νηθνλνκίαο, απνδπλακψλεη ηελ έλλνηα ηεο αξηζηείαο,
δηεπξχλεη ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο θαη εμππεξεηεί κνληέια λενθηιειεχζεξσλ ζπζηεκάησλ. Βπηπξνζζέησο,
ηνλίζηεθε φηη ε αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ κε ηε ινγηθή δεηθηψλ πνηφηεηαο θαη εμππεξέηεζεο
πειαηψλ είλαη δχζθνια κεηξήζηκε θαη ζπγθξίζηκε.
ζνλ αθνξά ζηελ εθαξκνγή ηνπ Αηεζλνχο Πξνγξάκκαηνο Ώμηνιφγεζεο καζεηψλ PISA ην νπνίν ζηνρεχεη ζηελ
θαηαγξαθή θαη αμηνιφγεζε κέηξεζεο απνηειεζκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηηο γλψζεηο θαη ζηηο δεμηφηεηεο ησλ
καζεηψλ, ζην ηέινο ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, ε παξνχζα έξεπλα, θαηέγξαςε έληνλε ακθηζβήηεζε, δηφηη
δελ ιακβάλνληαη ππφςε παξάκεηξνη, φπσο ε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ ιαψλ, νη θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο
ζπλζήθεο αιιά θη νη θξαηηθνί πφξνη πνπ δηαηίζεληαη ζηελ εθπαίδεπζε. Σνλίζηεθε ε άπνςε φηη παξφκνηεο
παξαθηηθέο απνηεινχλ εξγαιείν ζηα ρέξηα ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζεη ηηο εθάζηνηε
αιιαγέο ζηελ εθπαίδεπζε.
χκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ1 θαη 16 ηνπ πληάγκαηνο, ε ηζφηεηα ζηελ παηδεία είλαη κηα ζπληαγκαηηθά
θαηνρπξσκέλε έλλνηα εθφζνλ ε πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε είλαη δπλαηή γηα φινπο. Χζηφζν, ε δηεξεχλεζε ησλ
απφςεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ παξνχζα έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
ζπζηήκαηνο θαη ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, σο πξνο ην ζέκα ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ,
ακθηζβεηήζεθε απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ θαη ππνζηεξίρζεθε ε άπνςε φηη αλ θαη ηππηθά
εθαξκφδνληαη ίδηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη θνηλέο κέζνδνη αμηνιφγεζεο, δελ έρνπλ φινη νη καζεηέο ηηο ίδηεο
επθαηξίεο εθπαίδεπζεο. Χο αηηίεο ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ αλαθέξζεθαλ νη απνθάζεηο ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο γηα
ηε δηακφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ δηαρξνληθά θαη νη δηαθνξέο ηνπ πιεζπζκνχ ζε
θνηλσληθννηθνλνκηθφ θαη γεσγξαθηθφ επίπεδν. Σνλίζηεθε, φηη νη νηθνγέλεηεο κε πςειφηεξν εηζφδεκα έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα ζηεξίμνπλ ηα παηδηά ηνπο κε εμσζρνιηθή βνήζεηα, κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ πηζαλνηήησλ
γηα επηηπρή πξφζβαζε ηνπο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ώληίζεηα, ηα πην αδχλακα νηθνλνκηθά ζηξψκαηα ηεο
θνηλσλίαο αδπλαηνχλ λα πξνζθέξνπλ ζηα παηδηά ηνπο ηέηνηνπ είδνπο ζηήξημε. Ώλαθέξζεθε ε άπνςεφηη ην
ηζρχνλ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ραξαθηεξίδεηαη απφ αληηθαηηθφηεηα εθφζνλ απφ ηε κηα κεξηά πξνσζεί ηε
ξεηνξηθή ησλ «ίζσλ επθαηξηψλ ζηελ εθπαίδεπζε, έλα ζρνιείν γηα φινπο», ρσξίο φκσο λα απνηηκά ηα ππαξθηά
εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα.
Χο παξάγνληαο δεκηνπξγίαο αληζνηήησλ ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο επηζεκάλζεθε ε γεσγξαθηθή ηδηνκνξθία ηεο
ρψξαο, κε παξαδείγκαηα απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ πνπ ηπγράλνπλ δηαθνξεηηθήο αληηκεηψπηζεο απφ ηα κεγάια
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αζηηθά θέληξα. Δ παξαπάλσ δηαπίζησζε ζπλδπάζηεθε θαη κε ηνλ ειιηπή θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ γηα ηελ
παηδεία θαη ηελ αδπλακία ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο λα πξνζιάβεη ηηο απαηηνχκελεο εηδηθφηεηεο εθπαηδεπηηθψλ.
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Πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζήζεη ην ζρνιείν ηηο κεγάιεο αιιαγέο ηνπ ζχγρξνλνπ θφζκνπ απαηηείηαη
ηζρπξή δηνίθεζε, επηκνξθσκέλε ζηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ηεο παηδαγσγηθήο θαη δηνηθεηηθήο επηζηήκεο,
εκπλεπζκέλε κε φξακα, θαηλνηφκνο κε γλψζεηο management. Σνλ πνιπδηάζηαην απηφ ξφιν θαιείηαη ζήκεξα λα
ελζαξθψζεη, θαηά θχξην ιφγν, ν δηεπζπληήο κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο. θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα
δηεξεπλεζνχλ νη απφςεηο θαη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνχ Εσαλλίλσλ
γηα ην ξφιν ηνπ ζχγρξνλνπ δηεπζπληή θαζψο θαη λα κεηξεζνχλ ν βαζκφο ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο κε ηηο
ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο, ηα αηνκηθά θαη ηα δηνηθεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηεπζπληψλ ηνπ Ννκνχ Εσαλλίλσλ
θαη ησλ ηδαληθψλ δηεπζπληψλ, φπσο ηνπο ζεσξνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ Ννκνχ. ε δεχηεξν επίπεδν
θαηαγξάθεηαη ην δηνηθεηηθφ κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ησλ ζρνιείσλ ηνπο. Σα
επξήκαηα έδεημαλ, φηη νη δηεπζπληέο ηνπ Ννκνχ Εσαλλίλσλ εκθνξνχληαη απφ πνιιέο απ‟ ηηο ηθαλφηεηεο θαη
δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπλ ζηνλ ξφιν ηνπο θαη πσο θάλνπλ ρξήζε πνηθίισλ
δηνηθεηηθψλ κεζφδσλ. Δ δηαθνξνπνίεζε κε ηνπο ηδαληθνχο δηεπζπληέο ήηαλ ηεο ηάμεο ηεο κίαο κνλάδαο θαηά
κέζν φξν, ελψ ρξεζηκνπνηνχλ ηα δηνηθεηηθά κνληέια ηεο Αηνηθεηηθήο, ηεο Παηδαγσγηθήο, ηεο
Μεηαζρεκαηηζηηθήο, ηεο Αηαλεκεκέλεο ή Καηαλεκεκέλεο θαη ηεο Βλδερνκεληθήο εγεζίαο. Σέινο, δηαηππψζεθαλ
πξνηάζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο.
ΛΔΞΔΗ - ΚΛΔΗΓΗΑ: Ώπνηειεζκαηηθφο δηεπζπληήο, ζηάζεηο, ηθαλφηεηεο, δεμηφηεηεο, ραξαθηεξηζηηθά,
εθπαηδεπηηθνί
ΔΗΑΓΧΓΖ
ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ νη αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ γίλνληαη νινέλα θαη πην απαηηεηηθέο
πξνθεηκέλνπ ην ζρνιείν λα αθνινπζήζεη ηελ αικαηψδε πξφνδν ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο πιεξνθνξίαο θαη
ζπλαθφινπζα ηε κεηάιιαμε ηεο θνηλσλίαο ζε θνηλσλία ησλ εκπεηξηψλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Σν ζρνιείν
ζήκεξα είλαη έλαο νξγαληζκφο, φπνπ ε γλψζε θαίλεηαη λα απνηειεί δεπηεξεχνπζα επηινγή, θαζψο θπξηαξρνχλ νη
ηερλνινγηθέο αμίεο, ε παξνρή βησκάησλ θαη ην άγγηγκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Δ κεηάιιαμε απηή αλαθιά απιά
ηελ θνηλσλία καο, ε νπνία δνκείηαη ηα ηειεπηαία έηε ζ‟ έλα πεξηβάιινλ πνιππξαγκνζχλεο, φπνπ φινη
γλσξίδνπλ ηα πάληα, κπνξνχλ ηα πάληα θαη ε δηαθνξνπνίεζε ζπλίζηαηαη ζηνλ ηξφπν ρξήζεο ησλ κέζσλ, ε
νπνία πξνζδίδεη κηα κνξθή εηδίθεπζεο. ‟ απηφ ην ξεπζηφ πεξηβάιινλ ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο
σο εγέηε θαζίζηαηαη θαζνξηζηηθφο. Ώπφ ηα παξαπάλσ θαζίζηαηαη πξνθαλέο, φηη απαηηείηαη πςειή θαηάξηηζε
ησλ δηεπζπληψλ ζε παηδαγσγηθφ αιιά θαη νξγαλσηηθφ - δηνηθεηηθφ επίπεδν, πξνθεηκέλνπ λα απνθηεζνχλ φιεο νη
απαξαίηεηεο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπο θαηαζηήζνπλ ηθαλνχο λα δηνηθήζνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο
ζρνιηθέο ηνπο κνλάδεο θαη λα εδξαηψζνπλ ην φξακα πνπ έρνπλ γη‟ απηέο.
Δ παξνχζα εξγαζία έρεη σο ζηφρν λα εξεπλήζεη ηηο απφςεηο θαη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ην ξφιν ηνπ ζχγρξνλνπ Αηεπζπληή ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Χο παξάδεηγκα θαη γηα
ηελ ππφινηπε ρψξα ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε πεξίπησζε ηνπ Ννκνχ Εσαλλίλσλ, γηα ηνλ νπνίν ζα επηρεηξεζεί ε
αλάδεημε ησλ απφςεσλ θαη αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλαθνξηθά κε ην ξφιν
ηνπ Αηεπζπληή ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζην ζχγρξνλν ζρνιείν.

1.ΜΟΡΦΔ - ΜΟΝΣΔΛΑ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΖΓΔΗΑ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ
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Καηά θαηξνχο δφζεθαλ πνιιέο θαη πνηθηιψλπκεο πξνζεγγίζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο ζε κηα
πξνζπάζεηα θαηεγνξηνπνίεζεο θαη θαηάηαμεο ζε κνληέια. ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, μερσξίδεη ε ηαμηλφκεζε
ηεο εγεζίαο απφ ηνπο Leithwood&Duke (1999), νη νπνίνη δηέθξηλαλ έμη ηχπνπο εγεζίαο πνπ αθνξνχλ κφλν ζηελ
εθπαίδεπζε:Βθπαηδεπηηθή εγεζία4,Αηνηθεηηθή ή δηαρεηξηζηηθή5,πκκεηνρηθή6,Μεηαζρεκαηηζηηθή7,Δζηθή8
θαηΒλδερνκεληθή9. Σέζζεξα ρξφληα αξγφηεξα νη Bush & Glover (2003)πξφζζεζαλ ηηο
θαηεγνξίεοΑηαπξνζσπηθή10 θαηπλαιιαθηηθή11 εγεζία.Μεηά απφ πέληε έηε νBushπξφζζεζε κηα έλαηε
θαηεγνξία, ηε Μεηακνληέξλα12 εγεζία (Καηζαξφο, 2008).Σα κνληέια επηθαιχπηνληαη ελλνηνινγηθά πνιιέο
θνξέο θαη ιφγσ ησλ δπζδηάθξηησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο δελ κπνξεί λα γίλεη θαηαλνκή ελφο εγέηε ζε κηα κφλν
θαηεγνξία, δηφηη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εκπίπηνπλ θαη ζε κηα άιιε ή πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο. Ώθφκε, δχζθνιε
είλαη ε πεξηγξαθή ησλ νξίσλ θάζε κνληέινπ, ην νπνίν, αλ θαη ζα έπξεπε λα ζηακαηά ζηα φξηα ελφο άιινπ,
ζρεκαηίδεη άπεηξεο παξαιιαγέο πνπ είλαη πνιχ δχζθνιν λα νξηνζεηεζνχλ.

2. Ο ΖΓΔΣΖ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
2.1. Ο απνηειεζκαηηθφο εγέηεο ζηελ εθπαίδεπζε
Κάζε εγέηεο, αλάινγα κε ηα ηδηαίηεξα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ηα πξνζφληα θαη ηηο αδπλακίεο
ηνπ, ηθαλνπνηεί θάπνην απ‟ ηα κνληέια εγεζίαο πνπ αλαιχζεθαλ παξαπάλσ. Βθείλν πνπ νπζηαζηηθά
δηαθνξνπνηεί ηνλ έλαλ απφ ηνλ άιιν δελ είλαη ε ζηξαηεγηθή αιιά ν ηξφπνο εθαξκνγήο ηεο (Leithwoodetal.,
2006). Βπίζεο είλαη θνηλά απνδεθηφ πσο ηα ζρνιεία πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο επηηπρεκέλα νθείινπλ ηελ επηηπρία
ηνπο ζηελ χπαξμε κηαο ηζρπξήο εγεζίαο. ηα ζρνιεία απηά ε εγεζία αθνινπζεί πξαθηηθέο πνπ ζπλδένληαη άκεζα
κε ηελ χπαξμε θαη πξνψζεζε ελφο νξάκαηνο, ηελ επηινγή ζηνρνζεζίαο, ηελ κεγάιε ελζπλαίζζεζε πνπ ηνπο
δηαθξίλεη αιιά θαη ηελ ηάζε ηνπο λα βνεζνχλ ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο λα αλαπηπρζνχλ ηφζν επαγγεικαηηθά φζν
θαη σο πξνζσπηθφηεηεο θαη ηελ πξνζεθηηθή πξνζπάζεηά ηνπο λα αιιάμνπλ ην ζρνιείν κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ
δηδαζθαιίαο θαη ηεο ελδειερνχο παξαηήξεζεο ησλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο(ΐαζηιεηάδνπ, 2017).

4

Σφποσ θγεςίασ που κζτει ςτο επίκεντρό τθσ τθ διδαςκαλία ςτθν τάξθ, το πρόγραμμα ςπουδϊν και το προςωπικό τθσ
ςχολικισ μονάδασ (Blase&Blase, 1999).
5

Σφποσ θγεςίασ που επικεντρϊνεται ςτθ ςυμπεριφορά, ςτουσ ςκοποφσ και ςτον τρόποπου λειτουργεί ο θγζτθσ, του
οποίου θ εξουςία και θ επιρροι εκπορεφονται μόνο απ’ τθ κζςθ τθν οποία κατζχει (Leithwood&Duke, 1999).
6

Η θγεςία αφορά ςτθν αλλθλεπίδραςθ των διευκυντϊν με τουσ υφιςταμζνουσ τουσ, δθλαδι ςε μια ουςιαςτικι
μετατόπιςθ θγετικϊν αρμοδιοτιτων ςε άτομα τα οποία μζχρι εκείνθ τθν ϊρα και εξαιτίασ τθσ κζςθσ τουσ είναι αμζτοχα
τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ (Spillane&Diamond, 2007).
7

Σφποσ θγεςίασ που βαςίηεται ςτθ ριηικι αλλαγι των θγετϊν αλλά και των οργανιςμϊν που διοικοφν με κφριο μζλθμα
τθ μετάλλαξθ τθσ υπάρχουςασ κουλτοφρασ αντί για τθν εςτίαςθ και αλλαγι τθσ δομισ(Sergiovanni, 2001).
8

Η θγεςία που διζπεται από μια θκικι χροιά και δεν ςτοχεφει ςε ζνα ςίγουρο εργαςιακό μζλλον, αλλά επιδιϊκει τθν
απόκτθςθ αρχϊν από τουσ μακθτζσ, με τισ οποίεσ κα προχωριςουν ςτθ ηωι τουσ. Κφρια μελιματά τθσ αποτελοφν θ
ςυνεργαςία, θ ομαδικότθτα, θ ατομικι ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ, θ καλλιζργεια κριτικισ ςκζψθσ, θ δθμοκρατία ςτθ
λιψθ αποφάςεων και θ ελευκερία λόγου και ςκζψθσ (Wong, 1998).
9

Ηγεςία κατά τθν οποία ο θγζτθσ δρα ανάλογα με τθν περίςταςθ επιλζγοντασ τθ ςτρατθγικι που αρμόηει ς’ αυτι
(Leithwoodetal.,1999).
10

Ηγεςία που ςτοχεφει ςτθν ανάπτυξθ διααπροςωπικϊν ςχζςεων που κα επιτρζψουν τθ ςυνεργαςία όλων των
φορζων τθσ ςχολικισ κοινότθτασ υπό τον θγζτθ, προκειμζνου να πετφχουν τουσ ςτόχουσ που κζτουν.
11

Μοντζλο θγεςίασ που εςτιάηει ςτθν εκατζρωκεν ανταλλαγι υποςχζςεων θγετϊν και υφιςταμζνων για ανταμοιβζσ ι
προςποριςμό ωφελειϊν, που κα προκφψουν απ’ τθν αμοιβαία ικανοποίθςθ των ςυμφωνιϊν τουσ (Bass, 1990).
12

Ηγεςία που εμφορείται από μεταμοντζρνεσ αντιλιψεισ. Θζτει ςτο επίκεντρο του ενδιαφζροντόσ τθσ τισ εμπειρίεσ
κάκε θγζτθ και τον τρόπο που αυτόσ κάνει χριςθ τουσ ςε μελλοντικζσ καταςτάςεισ (Χρονοποφλου, 2012).
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2.2. Ζγεζία θαη εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε
Δ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα πξνθεηκέλνπ έλαο εξγαδφκελνο λα κελ
επηζπκεί λα εγθαηαιείςεη ηελ εξγαζία πνπ θάλεη αιιά ηαπηφρξνλα λα επηδηψθεη ηε βειηίσζή ηνπ θαη ηε
κεγηζηνπνίεζε ηεο απφδνζήο ηνπ ζ' απηή (Shenetal., 2012). Πξνεθηείλνληαο ηελ δηαπίζησζε απηή γίλεηαη
αληηιεπηφ πσο επζχλε ηνπ ζρνιηθνχ εγέηε είλαη λα εμαζθαιίζεη έλα επράξηζην εξγαζηαθφ θιίκα γηα φινπο ηνπο
εκπιεθνκέλνπο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία αιιά θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηνλ νξγαληζκφ πνπ δηνηθεί
(Saiti&Fassoulis, 2012). πλεπψο, ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ελφο ζρνιείνπ ζπλδέεηαη
άκεζα κε ηα πξνζφληα ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (Leeetal., 1991). Γηα λα κπνξέζεη ν δηεπζπληήο λα
επηηχρεη ηελ χπαξμε θαινχ εξγαζηαθνχ θιίκαηνο πξέπεη λα επηδηψμεη ηε ζπλεξγαζία ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ
εθπαηδεπηηθψλ ζηελ εγεζία ηνπ ζρνιείνπ, θάηη πνπ ζα ηνλψζεη ηε δέζκεπζή ηνπο ζε έλα θνηλφ απνηέιεζκα, ελψ
ηαπηφρξνλα ζα ελδπλακψζεη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ επηδεηθλχνληαο πξνζσπηθή κέξηκλα γηα ηελ πξνζσπηθή θαη
επαγγεικαηηθή ηνπο βειηίσζε. Βπηπιένλ ζα αληηκεησπίζεη ηα φπνηα πξνβιήκαηα αλαθχςνπλ κε δηάζεζε
ζπλεξγαζίαο θαη ελζπλαίζζεζε, επηδηψθνληαο νκνςπρία θαη δίλνληαο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θαηαλνήζεη φηη ν
ίδηνο ζα ζηαζεί πνιχηηκνο αξσγφο ηνπ (Saiti, 2007).
3. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ
3.1. θνπφο ηεο έξεπλαο - Δπηινγή εξεπλεηηθήο κεζφδνπ - Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν θαη ε δνκή ηνπ
θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε θαηαγξαθή ησλ ζηάζεσλ, αληηιήςεσλ θαη απφςεσλ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ηνλ επηηπρεκέλν δηεπζπληή κηαο ζχγρξνλεο ζρνιηθήο κνλάδαο πξσηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο. Δ έξεπλα είλαη πνζνηηθή, πεξηγξαθηθή (Φίιηαο, 1996) θαη πξσηνγελήο (Μπψθνο, 1998).
ηεξίδεηαη ζε δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα κε ηππνπνηεκέλν εξσηεκαηνιφγην, πνπ δίλεη δπλαηφηεηα πξνζέγγηζεο
κεγάινπ κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ θαη εχθνιε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ κε πξνγξάκκαηα ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο
(Cohenetal., 2008). Γηα ηε ζρεδίαζή ηνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ην κεγαιχηεξν ηκήκα ζηαζκηζκέλνπ
εξσηεκαηνινγίνπ απ‟ ηε βηβιηνγξαθία (ηαζηλνχ, 2012). Δ αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ππνινγίζηεθε κε
ηνλ έιεγρν ηνπ ζπληειεζηή αμηνπηζηίαο Cronbach‟s Alpha (Φίιηαο, 1996). Σα 35 εξσηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηνλ δηεπζπληή κειεηήζεθαλ θαη θαηαλεκήζεθαλ σο πξνο ην κνληέιν εγεζίαο ζην νπνίν αλαθέξνληαη θαη
πξνέθπςαλ πέληε νκάδεο πξνηάζεσλ. Γηα ηελ πξψηε νκάδα πξνηάζεσλ πνπ αλαθέξεηαη ζηε Αηνηθεηηθή εγεζία
ε ηηκή είλαη 0,927, γηα ηε δεχηεξε (Παηδαγσγηθή εγεζία) είλαη 0,900, γηα ηελ ηξίηε (Μεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία)
είλαη 0,905, γηα ηελ ηέηαξηε (Αηαλεκεκέλε ή θαηαλεκεκέλε εγεζία) είλαη 0,850 θαη γηα ηελ ηειεπηαία
(Βλδερνκεληθή εγεζία) ε ηηκή είλαη 0,798. Οη πςειέο ηηκέο πνπ θαηαγξάθεθαλ ζε φιεο ηηο νκάδεο εξσηήζεσλ
πηζηνπνηνχλ ηελ πςειή αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (Field, 2016).Δ εγθπξφηεηα ελλνηνινγηθήο
θαηαζθεπήο απνηηκήζεθε κε ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ ζε νκάδα 17 εθπαηδεπηηθψλ ηνπ Ννκνχ Εσαλλίλσλ, πνπ
επηιέρηεθαλ ηπραία θαη αληηπξνζψπεπαλ ην 8% ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ κνηξάζηεθαλ ζπλνιηθά
(BurkeJohnson&Christensen, 2017).
Σν εξσηεκαηνιφγην εκπεξηέρεη ζην ζχλνιφ ηνπ εξσηήζεηο «θιεηζηνχ» ηχπνπ πνηθίιεο κνξθήο, θαζψο
εκπεξηέρνληαη εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, εξσηήζεηο πνηνηηθήο δηαβάζκηζεο ησλ απαληήζεσλ θαη άιιεο
(Robson, 2007). Δ δηακφξθσζή ηνπ γίλεηαη ζε 3 κέξε: ην 1 νκέξνο αθνξά ζε 5 εξσηήζεηο δεκνγξαθηθνχ θαη
εηζαγσγηθνχ ραξαθηήξα. Σν 2νκέξνο απνηειείηαη απφ 2 «εηδηθέο» εξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξφζσπν, ηηο
αξκνδηφηεηεο, ηηο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ ππεξεηεί ν εθπαηδεπηηθφο
πνπ απαληά (αΎηεο, 2008α). ην 3νκέξνο θαηαγξάθνληαη νη πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φπσο θαη ζην
2νκέξνο, κε ηε δηαθνξά φηη απηή ηε θνξά κεηξνχλ ηηο αληηιήςεηο γηα ηνλ ηδαληθφ δηεπζπληή κηαο ζρνιηθήο
κνλάδαο, φπσο ηηο αληηιακβάλνληαη νη εθπαηδεπηηθνί. Γηα ηηο εξσηήζεηο ηνπ 2 νπθαη 3νπκέξνπο έρεη επηιεγεί ε
βαζκνιφγεζε κέζσ επηαβάζκηαο θιίκαθαο, ηχπνπ Likert (Γαθεηξφπνπινο, 2015).
3.2. Πιεζπζκφο, δείγκα, κέζνδνο θαη δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο
Δ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ Ώχγνπζην έσο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2017. Πιεζπζκφ ηεο έξεπλαο
απνηέιεζαλ νη 1.129 εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνχ Εσαλλίλσλ θαη δείγκα 210
εθπαηδεπηηθνί, πνπ επηιέρζεθαλ κε ηε κέζνδν ηεο ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο (Παξαζθεπφπνπινο, 1993, η. 2 νο). Σα
εξσηεκαηνιφγηα δηαλεκήζεθαλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ δείγκαηφο καο θπξίσο ζε ειεθηξνληθή θαη θάπνηεο
ιίγεο θνξέο ζε έληππε κνξθή. πλνιηθά δηαλεκήζεθαλ 210 εξσηεκαηνιφγηα απφ ηα νπνία ζπκπιεξψζεθαλ ηα
196 (93,33%), ζπκκεηνρή ηδηαίηεξα πςειή. Δ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ
παθέηνπ ηεο IBMSPSSv. 22.0 (Field, 2016).
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4. ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ ΔΤΡΖΜΑΣΧΝ
4.1. Παξνπζίαζε ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ
ηε κειέηε ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 196 εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνχ
Εσαλλίλσλ, απφ ηνπο νπνίνπο 114 ήηαλ γπλαίθεο (58,2%) θαη 82 (41,8%) άλδξεο. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ
εξσηψκελσλ θαηαλεκήζεθε ζηηο ειηθίεο απφ 41 - 50 εηψλ (43,9%), ελψ αξθεηνί ήηαλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί
ειηθίαο 51 - 60 εηψλ (36,2%). Ώλαθνξηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή πξνυπεξεζία νη κηζνί εθπαηδεπηηθνί έρνπλ 11 20 ζπλνιηθά έηε ππεξεζίαο, ελψ θαηά δεχηεξν ιφγν έρνπλ 21 - 30 έηε ππεξεζίαο (37,2%). Σν κεγαιχηεξν
πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη δάζθαινη - ΠΒ70(70,4%) ελψ νη ππφινηπεο εηδηθφηεηεο εθπαηδεπηηθψλ
εθθξάδνληαη ζε πνζνζηά απφ 3,6% έσο 11,7%. Ώλαθνξηθά κε ηηο ζπνπδέο (Πίλαθαο 1) νη πεξηζζφηεξνη
εθπαηδεπηηθνί είλαη πηπρηνχρνη Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο (18,7%) θαη έπνληαη νη
θάηνρνη άιισλ πηπρίσλ ΏΒΕ ή ΣΒΕ (16,3%). Μεγάινο είλαη θαη ν αξηζκφο ησλ απνθνίησλ Παηδαγσγηθήο
Ώθαδεκίαο (14,3%), ελψ πεξίπνπ ν έλαο ζηνπο δχν εξσηψκελνπο δηαζέηεη πηπρίν μέλσλ γισζζψλ (18,7%).

4.2. Πεξηγξαθή πνζνηηθψλ επξεκάησλ
ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ην βαζκφ ζπκθσλίαο ηνπο ζε εξσηήκαηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ ελαζρφιεζε ηνπ δηεπζπληή, ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηελ νπνία ππεξεηνχλ νη ίδηνη, κε ηηο
αξκνδηφηεηεο ηεο ζέζεο ηνπ, δηαθξίλεηαη νινθάλεξα ε πεπνίζεζε πσο νη δηεπζπληέο ηνπ Ννκνχ Εσαλλίλσλ
εθπιεξψλνπλ, ζε βαζκφ ηνπιάρηζηνλ ηθαλνπνηεηηθφ, αξκνδηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ξφιν ηνπο σο
δηεπζπληέο. Πην αλαιπηηθά, νη εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ κε βαζκνχο ζπκθσλίαο πνπ θπκαίλνληαη κεηαμχ ηεο
απιήο θαη ηεο απφιπηεο ζπκθσλίαο πσο νη δηεπζπληέο ηνπ Ννκνχ θξνληίδνπλ γηα ηελ θαζαξηφηεηα, ηελ
αζθάιεηα θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ ζρνιηθνχ θηηξίνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ζρνιείνπ (92,34%), κεξηκλνχλ γηα ηε
δηεθπεξαίσζε ηεο αιιεινγξαθίαο, ηελ ηήξεζε ηνπ αξρείνπ θαη ησλ ππεξεζηαθψλ βηβιίσλ (93,36%), ηελ ηήξεζε
ησλ λφκσλ, ησλ εγθπθιίσλ θαη ησλ απνθάζεσλ πνπ εθδίδνπλ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο δηνίθεζεο (93,88%) θαη
κεξηκλνχλ γηα ηα ππεξεζηαθά ζέκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ (94,39%). Βπίζεο, δέρνληαη πσο νη δηεπζπληέο ηνπ
Ννκνχ θξνληίδνπλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ ηνπ ζρνιείνπ θαη γηα δεηήκαηα ηεο ζρνιηθήο
επηηξνπήο (85,2%), αζρνινχληαη κε ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ καζεηψλ θαη κε
ηε δηεπζέηεζε θάζε ζχγθξνπζεο ζην ζρνιείν (85,2%), ελψ επηθνηλσλνχλ θαη ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο γνλείο γηα
ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην ζρνιείν θαη ηνπο καζεηέο (89,8%). Μηθξφηεξνη βαζκνί ζπκθσλίαο, κε παξάιιειε
θαηαγξαθή πςειφηεξσλ πνζνζηψλ φζσλ εθπαηδεπηηθψλ δελ παίξλνπλ ζέζε θαηαγξάθνληαη ζε δεηήκαηα πνπ
αθνξνχλ ηηο απφςεηο, πσο νη δηεπζπληέο ηνπ Ννκνχ επηθνηλσλνχλ θαη ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο,
ηνπο θαζνδεγνχλ θαη ηνπο ζπκβνπιεχνπλ (74,49%), ζπλεξγάδνληαη κε ηηο ηνπηθέο αξρέο θαη θνηλσληθνχο θνξείο
(78,07%), δίλνπλ θαηεπζχλζεηο ζηνπο δαζθάινπο γηα ηε ζσζηή άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη ηνπο
ελεκεξψλνπλ γηα ζεκαληηθά δεηήκαηα (77,04%). Δ αληίιεςε πσο αζρνινχληαη κε ηελ επηκφξθσζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζε θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα αληίζεηα, βξίζθεη κελ ζχκθσλνπο ηνπο πην πνιινχο εθπαηδεπηηθνχο
(48,47%), αιιά θαηαγξάθεηαη θαη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ (20,4%) πνπ δηαθσλεί θαη έλα αθφκε πςειφηεξν πνπ
δελ παίξλεη ζέζε (31,12%). Καη‟ απνθιεηζηηθφηεηα ζε δεηήκαηα άζθεζεο δηνίθεζεο, θαίλεηαη σζηφζν, πσο
ππάξρεη κεγαιχηεξε ελαζρφιεζε ησλ δηεπζπληψλ, άπνςε κε ηελ νπνία ζπκθσλεί ην 65,31% ησλ εθπαηδεπηηθψλ,
δηαθσλεί ην 16,32% θαη δελ παίξλεη ζέζε ην 18,37%.
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Ώλαθνξηθά κε δεηήκαηα πνπ πεγάδνπλ απ‟ ηνλ ξφιν ησλ δηεπζπληψλ θαη ζα έπξεπε λα αζρνιεζνχλ κ‟
απηά, νη εξσηψκελνη έρνπλ πνιχ κηθξφ βαζκφ ζπκθσλίαο ζηηο απφςεηο πσο νη δηεπζπληέο ηνπο δηνξγαλψλνπλ
ζεκηλάξηα θαη ζπδεηήζεηο κε παηδαγσγηθφ πεξηερφκελν (44,38%, ελψ δηαθσλεί ην 33,16%) θαη αθφκα ιηγφηεξν
πσο θαζνδεγνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο ελεκεξψλνπλ ζρεηηθά κε λέεο κεζφδνπο θαη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο
(35,71%, ελψ δηαθσλεί ην 33,67%). Σέινο, νη εξσηψκελνη δηαθσλνχλ πσο νη δηεπζπληέο ηνπο αμηνινγνχλ ην
δηδαθηηθφ έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ (35,2%, έλαληη 32,65% πνπ ζπκθσλνχλ θαη 32,14% πνπ δελ παίξλνπλ ζέζε).
Ώλαθνξηθά κε ηηο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο πνπ έρνπλ νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ ηνπ Ννκνχ, ζηα
νπνία ππεξεηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ηεο έξεπλαο, νη εξσηψκελνη ζπκθσλνχλ φηη νη δηεπζπληέο ηνπο έρνπλ ζαθέο
φξακα θαη ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο γηα ην ζρνιείν (72,46%), δηαζέηνπλ ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο (80,61%),
ζπλεξγαζίαο (78,06%) θαη αληίιεςεο (84,19%), ελψ παξάιιεια έρνπλ αληνρή ζηελ πίεζε θαη ην
stress(76,53%). Ώλαθνξηθά κε ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηεπζπληψλ ηνπο ζπκθσλνχλ πσο δηαζέηνπλ
αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνπο θαζηζηνχλ ηθαλνχο γηα ηε ζέζε ηελ νπνία θαηέρνπλ, κηαο θαη είλαη
απνθαζηζηηθνί (73,47%), ππεχζπλνη (88,77%), εξγαηηθνί (88,77%) θαη ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ αληηθεηκεληθνί
(66,33%, ελψ δηαθσλεί ην 14,28% θαη δελ παίξλεη ζέζε ην 19,39%). ρεηηθά κε ην επίπεδν ηεο παηδαγσγηθήο
θαη ηεο δηνηθεηηθήο ηνπο θαηάξηηζεο, νη εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ πσο νη δηεπζπληέο ηνπο είλαη παηδαγσγηθά
(74,5%) θαη δηνηθεηηθά (79,6%)θαηαξηηζκέλνη. Ώλαθνξηθά κε ηα δηνηθεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζπκθσλνχλ πσο νη
δηεπζπληέο επηιχνπλ δηνηθεηηθά πξνβιήκαηα ζην ζρνιείν (90,31%), πσο επηιχνπλ ζπγθξνχζεηο (79,6%), πσο
δεκηνπξγνχλ θαηάιιειν παηδαγσγηθφ θιίκα (76,53%), πσο ελζαξξχλνπλ θαη ππνζηεξίδνπλ ην εθπαηδεπηηθφ
πξνζσπηθφ (72,45%) θαη πσο αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο (67,86%). ε κηθξφηεξν βαζκφ επηιχνπλ δηδαθηηθά
πξνβιήκαηα (67,35%, έλαληη 16,32% πνπ δηαθσλνχλ) θαη εγγπνχληαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηε ζπκκεηνρή ζηε
ιήςε ησλ απνθάζεσλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα (66,84%, έλαληη 14,28% πνπ δηαθσλνχλ θαη 18,88% πνπ δελ
παίξλνπλ ζέζε). ε αθφκε πην κηθξφ βαζκφ αμηνπνηνχλ παηδαγσγηθά ηηο Νέεο Σερλνινγίεο θαη ην δηαδίθηπν
(56,63%, έλαληη 20,4% πνπ δηαθσλνχλ θαη 22,96% πνπ δελ παίξλνπλ ζέζε) θαη εθαξκφδνπλ θαηλνηφκα
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα (47,44%, έλαληη 17,85% πνπ δηαθσλνχλ θαη 34,69% πνπ δελ παίξλνπλ ζέζε).
Βπηδηψθνληαο ηε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηνπ Ννκνχ Εσαλλίλσλ θαη
ηδαληθψλ δηεπζπληψλ, ψζηε λα κεηξεζεί ε απφθιηζε, κεηξήζεθε ε απνηίκεζε ησλ ίδησλ εξσηεκάησλ απηή ηε
θνξά αλαθνξηθά κε ην ξφιν ελφο ηδαληθνχ δηεπζπληή ζρνιείνπ. ηηο απαληήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνλ βαζκφ
ζπκθσλίαο ηνπο κε εξσηήκαηα αλαθνξηθά κε ηελ ελαζρφιεζε ελφο ηδαληθνχ δηεπζπληή κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο
ζέζεο ηνπ, ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ απαληήζεσλ θαηαλέκνληαη ζηηο θαηεγνξίεο πνπ δειψλνπλ ζπκθσλία
(«πκθσλψ», «πκθσλψ πνιχ» θαη «πκθσλψ απφιπηα»). Πην αλαιπηηθά, νη εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ πσο ν
ηδαληθφο δηεπζπληήο κεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ λφκσλ, ησλ εγθπθιίσλ θαη ησλ απνθάζεσλ πνπ εθδίδνπλ ηα
αξκφδηα φξγαλα ηεο δηνίθεζεο (97,45%), θαζψο επίζεο θαη γηα ηα ππεξεζηαθά ζέκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ
(96,94%), αζρνιείηαη κε ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ καζεηψλ θαη κε ηε
δηεπζέηεζε θάζε ζχγθξνπζεο ζην ζρνιείν (96,43%), επηθνηλσλεί θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο γνλείο γηα ζέκαηα
πνπ αθνξνχλ ην ζρνιείν θαη ηνπο καζεηέο (95,92%), κεξηκλά γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο αιιεινγξαθίαο, ηελ
ηήξεζε ηνπ αξρείνπ θαη ησλ ππεξεζηαθψλ βηβιίσλ ηνπ ζρνιείνπ (95,41%), θξνληίδεη γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ
νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη γηα δεηήκαηα ηεο ζρνιηθήο επηηξνπήο (93,88%), επηθνηλσλεί θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο θαζνδεγεί θαη ηνπο ζπκβνπιεχεη (93,37%). Ο ηδαληθφο δηεπζπληήο αθφκε ζπλεξγάδεηαη κε
ηηο ηνπηθέο αξρέο θαη θνηλσληθνχο θνξείο (89,79%), θξνληίδεη γηα ηελ θαζαξηφηεηα, ηελ αζθάιεηα θαη ηε
ζπληήξεζε ηνπ θηηξίνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο ζρνιείνπ (89,29%), πξνσζεί λέα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη
εθαξκφδεη θαηλνηνκίεο (89,28%), δίλεη θαηεπζχλζεηο ζηνπο δαζθάινπο γηα ηε ζσζηή άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ
ηνπο θαη ηνπο ελεκεξψλεη γηα ζεκαληηθά δεηήκαηα (88,77%), δηνξγαλψλεη ζεκηλάξηα θαη ζπδεηήζεηο κε
παηδαγσγηθφ πεξηερφκελν (86,74%), αζρνιείηαη κε ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε θαηλνηφκα
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα (86,73%) ηνπο θαζνδεγεί θαη ηνπο ελεκεξψλεη ζρεηηθά κε λέεο κεζφδνπο θαη
δηδαθηηθέο πξαθηηθέο (76,53%). Σέινο, νη εξσηψκελνη εθπαηδεπηηθνί θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ ζε αξθεηά
κηθξφηεξν βαζκφ πσο ν ηδαληθφο δηεπζπληήο αμηνινγεί ην δηδαθηηθφ έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ (πνζνζηφ 54,59%,
έλαληη 24,49% πνπ δηαθσλνχλ θαη 20,92% πνπ δελ παίξλνπλ ζέζε).
ρεηηθά κε ηηο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο πνπ έρνπλ νη ηδαληθνί δηεπζπληέο νη εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ
ζρεδφλ ζε απφιπην βαζκφ (πνζνζηά απφ 96,94% έσο 99,5%) φηη νη ηδαληθνί δηεπζπληέο έρνπλ ηθαλφηεηα
ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο, αληνρή ζηελ πίεζε θαη ην stress, αληηιεπηηθή ηθαλφηεηα θαη δηαζέηνπλ ζαθέο
φξακα θαη ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο γηα ηε ζρνιηθή κνλάδα. Ώλαθνξηθά κε ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο νη
εξσηψκελνη ζπκθσλνχλ πσο απηνί δηαζέηνπλ αληηθεηκεληθφηεηα (99,5%), δηνηθεηηθή θαηάξηηζε (99,5%),
εξγαηηθφηεηα (99,49%), ππεπζπλφηεηα (99,49%), απνθαζηζηηθφηεηα (99,49%) θαη παηδαγσγηθή θαηάξηηζε
(97,96%). Σέινο, αλαθνξηθά κε ηα δηνηθεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηδαληθψλ δηεπζπληψλ, ζπκθσλνχλ πσο είλαη
ηθαλνί λα δεκηνπξγνχλ θαηάιιειν παηδαγσγηθφ θιίκα (99,5%), λα επηιχνπλ δηνηθεηηθά πξνβιήκαηα (98,98%),
λα επηιχνπλ ζπγθξνχζεηο (98,98%), λα ελζαξξχλνπλ θαη λα ππνζηεξίδνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (98,98%), λα
αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο (97,45%) θαη λα εγγπνχληαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηε ζπκκεηνρή ζηε ιήςε ησλ
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απνθάζεσλ (95,41%). Βπίζεο είλαη ζε ζέζε λα αμηνπνηνχλ παηδαγσγηθά ηηο Νέεο Σερλνινγίεο θαη ην δηαδίθηπν
(91,84%), λα εθαξκφδνπλ θαηλνηφκα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα (86,23%) θαη λα επηιχνπλ δηδαθηηθά
πξνβιήκαηα ζην ζρνιείν (84,69%).
4.3. Πεξηγξαθή ζπζρεηίζεσλ ησλ κεηαβιεηψλ
ηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθε επξχ θάζκα ζπζρεηίζεσλ ησλ εξσηεκάησλ πξνθεηκέλνπ
λα θαηαδεηρηνχλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηνπο ελ ελεξγεία
δηεπζπληέο ηνπ Ννκνχ Εσαλλίλσλ θαη ηνπο ηδαληθνχο δηεπζπληέο, φπσο ηνπο αληηιακβάλνληαη νη εθπαηδεπηηθνί
ηεο έξεπλαο. Ώπφ ηηο ζπζρεηίζεηο πξνέθπςαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κφλν ζε δχν ππνεξσηήκαηα. Καη
ζηηο δχν πεξηπηψζεηο νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη ζα έπξεπε νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ ηνπ Ννκνχλα
αζρνινχληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ κε ηελ επηκφξθσζε ζε θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα θαη κε ηε δηνξγάλσζε
ζεκηλαξίσλ θαη ζπδεηήζεσλ κε παηδαγσγηθφ πεξηερφκελν. Βπίζεο, ζεσξνχλ φηη ζα έπξεπε φιεο νη δεμηφηεηεο θαη
ηθαλφηεηεο ησλ δηεπζπληψλ ηνπ Ννκνχ, παξφηη είλαη ζε πςειφ βαζκφ, λα γίλνπλ πην έληνλεο, πξνθεηκέλνπ λα
πξνζεγγίζνπλ ηνπο ηδαληθνχο δηεπζπληέο. ηα ίδηα ζπκπεξάζκαηα θαηαιήγεη ε έξεπλα κεηά ηελ επηζθφπεζε, ζε
δεχγε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά, ησλ παξακέηξσλ, πνπ αθνξνχλ ζηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηεπζπληψλ.
5. ΤΕΖΣΖΖ - ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Ώπ‟ ηα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο πξνέθπςε ε αληίιεςε φηη νη δηεπζπληέο ηνπ Ννκνχ Εσαλλίλσλ
ζπγθεληξψλνπλ πνιιέο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ηφζν ζε αηνκηθφ φζν θαη ζε παηδαγσγηθφ ή δηνηθεηηθφ
επίπεδν, νη νπνίεο ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε δηνίθεζεο ζηα ζρνιεία πνπ
δηεπζχλνπλ.Οη εξσηψκελνη θαίλεηαη λα πξνβιεκαηίδνληαη ζνβαξά γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίνλ κπνξεί λα
ιεηηνπξγήζεη θαιχηεξα ε ζρνιηθή κνλάδα θαη ην ξφιν ηνπ δηεπζπληή ζ‟ απηή. Δ πνιππινθφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπ,
ζίγνπξα, δελ επηηξέπεη κνλνδηάζηαηε αληηκεηψπηζε θαη ελδερνκέλσο λα απαηηεί ζπιινγηθή αληηκεηψπηζε θαη
ζπκκεηνρή. ηα πιαίζηα απηά νη εθπαηδεπηηθνί ηεο έξεπλαο απαηηνχλ κεγαιχηεξε αλάπηπμε ησλ δηνηθεηηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ, ζε θάζε δηνηθεηηθφ κνληέιν, θαζψο θαίλεηαη πσο ε ρξήζε θάζε κνληέινπ μερσξηζηά δελ είλαη
αξθεηή γηα λα θαιχςεη ην επξχ θάζκα κε ην νπνίν θαιείηαη λα αζρνιεζεί ν δηεπζπληήο θάζε ζρνιείνπ.ια απηά
βέβαηα, πξνυπνζέηνπλ πςειή γλψζε ηεο δηνηθεηηθήο επηζηήκεο θαη αλάινγν παηδαγσγηθφ ππφβαζξν πνπ ζα
επηηξέςνπλ ζηνπο δηεπζπληέο λα πεξλνχλ εχθνια απ‟ ην έλα δηνηθεηηθφ κνληέιν ζην άιιν, αλάινγα κε ηε
ζπγθπξία πνπ θάζε θνξά παξνπζηάδεηαη θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ ηίζεληαη. Ο απζηεξά δηνηθεηηθφο ή ν απζηεξά
παηδαγσγηθφο ραξαθηήξαο ηεο δηνίθεζεο είλαη πιένλ αδχλαην λα εγθνιπψζνπλ φιεο ηηο εμειίμεηο ηεο επηζηήκεο
θαη φζνη δηεπζπληέο πξνζπαζνχλ λα θάλνπλ απνθιεηζηηθή ρξήζε ηνπο έρνπλ εθ πξννηκίνπ απνηχρεη ζην έξγν
ηνπο. Άιισζηε, ε πςειή θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, γεγνλφο πνπ πξνέθπςε θαη απφ ηελ παξνχζα έξεπλα, ζα
επέηξεπε ηνλ δηακνηξαζκφ ηεο εγεζίαο θαη ζε νκάδεο πνπ δξνπλ κέζα ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, έρνπλ θνηλέο
αμίεο θαη επηδηψθνπλ θνηλά απνηειέζκαηα. κσο γηα λα κπνξέζεη απηφ λα γίλεη δπλαηφ απαηηείηαη αξρηθά
επηκφξθσζε ηνπ ίδηνπ ηνπ δηεπζπληή ζε δεηήκαηα νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ, θάηη πνπ
νη πεξηζζφηεξνη δηεπζπληέο ζήκεξα δελ δηαζέηνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ κάιινλ εκπεηξηθά (Ααξάθε, 2007). Δ
επηκφξθσζε απηή είηε κε ηε κνξθή πεξεηαίξσ ηνπ βαζηθνχ πηπρίνπ ζπνπδψλ είηε κε ηε κνξθή καθξφρξνλνπ
επηκνξθσηηθνχ ζεκηλαξίνπ, ζα έπξεπε λα απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάιεςε θαζεθφλησλ δηεπζπληή.
Παξφκνηνπ είδνπο επηκφξθσζε ζα έπξεπε λα ππάξμεη θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ εηδηθνηήησλ.
Βηδηθφηεξα, αλαθνξηθά κε ην εξψηεκα γηα ην πνηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζχγρξνλνπ δηεπζπληή
ζεσξνχληαη ζεκαληηθά απ‟ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ Ννκνχ Εσαλλίλσλ θαη ζε πνηνλ βαζκφ θαη πνηα απ‟ ηα
ραξαθηεξηζηηθά απηά ζεσξνχλ φηη δηαζέηνπλ νη δηεπζπληέο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνχ θαη ζε πνηνλ
βαζκφ, νη απαληήζεηο έδεημαλ φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη αξκνδηφηεηεο πνπ παξαηέζεθαλ παξαπάλσ θαη
αθνξνχζαλ ζηνλ ηδαληθφ δηεπζπληή ζεσξνχληαη φια πνιχ ζεκαληηθά γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ Ννκνχ, ζηνλ
κέγηζην βαζκφ ηνπο, εθηφο απφ ηελ αξκνδηφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, γηα ηελ νπνία νη
εθπαηδεπηηθνί δελ ζεσξνχλ φηη ζπλάδεη κε ηα θαζήθνληα ηνπ ηδαληθνχ δηεπζπληή (ηηβαθηάθεο, 2006). Σα
δεδνκέλα απηά επηβεβαηψλνπλ θαη ηελ εξεπλεηηθή ππφζεζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία «Αελ ππάξρεη ζεκαληηθή
απφθιηζε κεηαμχ ηνπ ηδεαηνχ εγέηε θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ, φπσο ηνλ αληηιακβάλνληαη νη εθπαηδεπηηθνί».
Ώλαθνξηθά κε ην εξψηεκα, «αλ ην θχιν, ε ειηθία, ηα ρξφληα ππεξεζίαο, ε εηδηθφηεηα θαη νη ηίηινη
ζπνπδψλ δηαθνξνπνηνχλ ηνλ ηξφπν πνπ νη εθπαηδεπηηθνί αληηιακβάλνληαη ηελ εγεζία ζην ζρνιείν» ε απάληεζε
είλαη αξλεηηθή, θαζψο κνλαδηθή δηαθνξνπνίεζε εκθαλίδεηαη ζηηο αληηιήςεηο γηα ηελ παηδαγσγηθή εγεζία, φπνπ
νη εθπαηδεπηηθνί κε ιηγφηεξε πξνυπεξεζία ζεσξνχλ ζε κηθξφηεξν βαζκφ φηη απηφ ην κνληέιν εγεζίαο
θαηαγξάθεηαη ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ Ννκνχ Εσαλλίλσλ, ζε ζρέζε κε ηελ άπνςε πνπ έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί
κε κεγαιχηεξε πξνυπεξεζία (>30 εηψλ). Πάλησο, αλαθνξηθά κε ην εξψηεκα γηα ην πνηα κνληέια εγεζίαο
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θαίλεηαη λα εθαξκφδνπλ νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ ηνπ Ννκνχ Εσαλλίλσλ ζχκθσλα κε ηηο εθδεινχκελεο
ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ηνπο, φπσο απηέο γίλνληαη αληηιεπηέο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηα απνηειέζκαηα ηεο
έξεπλαο έδεημαλ φηη θάλνπλ ρξήζε ησλ κνληέισλ ηεο Αηνηθεηηθήο, ηεο Παηδαγσγηθήο, ηεο Μεηαζρεκαηηζηηθήο,
ηεο Αηαλεκεκέλεο ή Καηαλεκεκέλεο θαη ηεο Βλδερνκεληθήο εγεζίαο. Δ θαηαλνκή ζηα κνληέια απηά γίλεηαη ζε
ίζα πεξίπνπ επίπεδα κε κηθξφηεξε θαηαλνκή ζηελ Παηδαγσγηθή εγεζία θαη κεγαιχηεξε ζηελ Βλδερνκεληθή.Δ
θαηαλνκή απηή απαληά αξλεηηθά ζηελ εξεπλεηηθή ππφζεζε, πνπ αθνξά ζηελ άπνςε φηη ην δηνηθεηηθφ γξαθεηνθξαηηθφ κνληέιν εγεζίαο είλαη πην ζεκαληηθφ απφ άιια δηνηθεηηθά κνληέια ζην ζχγρξνλν ζρνιείν. Οη
εθπαηδεπηηθνί ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαίλεηαη λα κε ζπκκεξίδνληαη ηελ άπνςε απηή πξνθξίλνληαο, νπζηαζηηθά,
άιια κνληέια, σο πην ζεκαληηθά ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ ζρνιείνπ ζήκεξα.
6. ΠΡΟΣΑΔΗ
Δ κηθξή ελαζρφιεζε κε δεηήκαηα παηδαγσγηθήο θαζνδήγεζεο θαη επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε
θαηλνηφκα εθπαηδεπηηθά, νη ιηγνζηέο δηνξγαλψζεηο ζεκηλαξίσλ, ζπδεηήζεσλ παηδαγσγηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη
ελεκεξψζεσλ ζρεηηθά κε λέεο κεζφδνπο θαη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, κεηψλνπλ ή ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο αθαηξνχλ
ηνλ παηδαγσγηθφ ραξαθηήξα ηεο δηνίθεζεο θαη νπζηαζηηθά επηβεβαηψλνπλ ηνλ ζπγθεληξσηηθφ ραξαθηήξα ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ν νπνίνο απνξξέεη απφ ηηο εγθπθιίνπο θαη ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ.
κσο, παξφηη δελ παξέρεηαη δπλαηφηεηα απηνλνκίαο ζηελ εθπαηδεπηηθή κνλάδα, ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή
εκπεξηέρεη ηελ παηδαγσγηθή δηάζηαζε, ε νπνία ζα έπξεπε λα ζπλππάξρεη κε ηε δηνηθεηηθή δηάζηαζε ηνπ ξφινπ
ηνπ. Δ παηδαγσγηθή δηάζηαζε είλαη αδηαπξαγκάηεπηε ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα άιισλ ρσξψλ θαη απνηειεί
θαζήθνλ ηνπ δηεπζπληή, φπνπ δελ ππάξρεη εηδηθφο επηζηήκνλαο, λα αλαιακβάλεη ν ίδηνο ηελ θαζνδήγεζε θαη ηε
ζπκβνπιεπηηθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηδαθηηθή πξάμε(Γηαζεκήο, 2001). Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο έξεπλαο αθφκε
είλαη δηραζκέλνη ζην θαηά πφζν νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ ηνπ Ννκνχ έρνπλ ή φρη ελεξγφ ξφιν αμηνινγεηψλ
ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δ δπζπηζηία γηα ην ξφιν ηνπ δηεπζπληή σο αμηνινγεηή, ζχκθσλα κε
έξεπλα ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ελζηηηνχηνπ, πεγάδεη απφ ηνλ θφβν ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ππνθεηκεληθή αμηνιφγεζε
πνπ ζα ζηνρεχεη ζηε ρεηξαγψγεζε θαη ηελ ελνρνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα φια ηα δεηλά ηεο εθπαίδεπζεο.
Οη δηαδηθαζίεο πνπ θαηά θαηξνχο πξνηείλνληαη απφ ην ΤΠΒΠΘζεσξνχληαη δηαβιεηέο, ελψ ακθηζβεηνχληαη
ηαπηφρξνλα θαη νη ηθαλφηεηεο ησλ αμηνινγεηψλ. Έηζη, πξνηείλεηαη κηα αδηάβιεηε θαη αληηθεηκεληθή δηαδηθαζία,
ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε απνδνρή ηεο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (Γνπγαλέιε θ.ά, 2008).ηα πιαίζηα απηά
πξνηείλεηαη ν επαλαθαζνξηζκφο ηνπ ξφινπ ηνπ δηεπζπληή ζρνιηθψλ κνλάδσλ κε δηαζηάζεηο manager, πιήξσο
απαιιαγκέλνο απφ δηδαθηηθά θαζήθνληα θαη γξαθεηνθξαηηθέο ππνρξεψζεηο, ηηο νπνίεο ζα αλαιάβνπλ
γξακκαηείο (Μπνπξαληάο, 2005). Ο ξφινο ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη θαζνδεγεηηθφο θαη ζπκβνπιεπηηθφο θαη λα
ζηνρεχεη ζηελ θηλεηνπνίεζε φισλ ησλ δπλάκεσλ ηνπ ζρνιείνπ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζείε πην εχξπζκε
ιεηηνπξγία ηνπ, ε βειηίσζε ηνπ παξερφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ν πςειφο βαζκφο απηνλνκίαο θαη ηειηθά, ε
εθπιήξσζε ηνπ νξάκαηνο θαη ηεο απνζηνιήο ηνπ ζρνιείνπ. ε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν πξνηείλεηαη έλα ζπκβνχιην
δηεπζπληψλ πνπ ζα ζηνρεχεη ζηε ζπκκεηνρηθή ιήςε απνθάζεσλ πνπ ζα αθνξνχλ ζηελ εθπαίδεπζε ζηελ
πεξηθέξεηα θαη ζα απνθεληξψλεη κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ην νπνίν
ζα δηαηεξήζεη ξφιν ζπληνληζηηθφ. Βπηπιένλ, επεηδή είλαη απαξαίηεηε θαη ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ
δηεπζπληψλ γηα λα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζην έξγν ηνπο, πξνηείλεηαη ε αλάπηπμε ελφο νξγαλσκέλνπ
πξνγξάκκαηνο απ‟ φπνπ ζα πξνθχςνπλ ηα κειινληηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο, κέζα απφ
ζπζηεκαηηθή επηκφξθσζή ηνπο ζε δεηήκαηα νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη πεξηνδηθή
επηκφξθσζή ηνπο ζε δεηήκαηα γεληθφηεξεο ηερλνινγίαο, επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ θαη θαηλνηφκσλ
πξνγξακκάησλ. Σέινο, πξνηείλεηαη ε ζπλεξγαζία κε ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ εμσηεξηθνχ, απ‟ φπνπ κπνξεί λα
απνθνκίζεη θάπνηνο ηερλνγλσζία ή λα ζπλάςεη ζπλεξγαζίεο πνπ ζα σθειήζνπλ ην ζχλνιν ηεο εθπαηδεπηηθήο
κνλάδαο πνπ δηεπζχλεη.
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Οη θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο αιιαγέο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο επηβάιινπλ θάπνηεο αιιαγέο
ζηνπο ζεζκνχο θαη ζηα ζηεξεφηππα πνπ δηέπνπλ ηε ζχγρξνλε εθπαίδεπζε. Σν Βιιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα
ην δηαθξίλεη έλαο ζπγθεληξσηηθφο θαη γξαθεηνθξαηηθφο ραξαθηήξαο θαη νη Αηεπζπληέο/ηξηεο ησλ ζρνιηθψλ
κνλάδσλ αζρνινχληαη θαηά θχξην ιφγν κε ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο, ηε δηεπζέηεζε γξαθεηνθξαηηθψλ
ππνρξεψζεσλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε επηκνξθσηηθψλ θαη ελεκεξσηηθψλ ζεκηλαξίσλ θαη πξνγξακκάησλ
(Geraki, 2014). Οη εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο θαη ε δηνίθεζή ηνπο νθείινπλ λα ζπγρξνληζηνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ
λένπ πεξηβάιινληνο βειηηψλνληαο ή αιιάδνληαο ξηδηθά παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο
ηνπο. Σελ επζχλε θαζνδήγεζεο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο αλαιακβάλεη ν Αηεπζπληήο/ηξηα ιφγσ ηνπ ζεζκηθνχ
ηνπ ξφινπ, ν νπνίνο γίλεηαη ζχλζεηνο θαη πνιπδηάζηαηνο.
θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα αλαδείμεη ηνλ εγεηηθφ ξφιν ηνπ Αηεπζπληή/ηξηαο θαη ηηο
θπξηφηεξεο ζπληζηψζεο ηνπ ζηε δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο θαη πνηνηηθήο θνπιηνχξαο κέζα
απφ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ ππεξεηεί.
πγθεθξηκέλα, δηα κέζνπ ησλ απφςεσλ Αηεπζπληψλ/ηξηψλ δηαθνξεηηθνχ είδνπο ζρνιηθψλ κνλάδσλ
παξνπζηάδνληαη: α) ηα εγεηηθά, πξνζσπηθά θαη εξγαζηαθά ραξαθηεξηζηηθά θαη νη απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα
επηηπρεκέλε δηνίθεζε, β) ε ζπνπδαηφηεηα ηεο δεκηνπξγίαο θαη δηάρπζεο νξάκαηνο απφ ηνπο ίδηνπο, γ) νη
ηερληθέο επηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ θαη δ) ε
επζχλε ηνπο ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο θαη ζηε δεκηνπξγία ηδηαίηεξεο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο έηζη
ψζηε λα δηαηεξεζεί ή λα βειηησζεί ε εηθφλα θαη ε θήκε ηνπ ζρνιείνπ.
Λέμεηο – Κιεηδηά : Βπηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο, Δγεζία, Αηεπζπληήο, ρνιηθφ Κιίκα, ρνιηθή
Κνπιηνχξα, Βηθφλα θαη Φήκε
ΔΗΑΓΧΓΖ
Σν Βιιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ην δηαθξίλεη έλαο ζπγθεληξσηηθφο θαη γξαθεηνθξαηηθφο
ραξαθηήξαο, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ, γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ είλαη ππνρξεσηηθή ε ζπκκφξθσζε φισλ
ησλ εκπιεθνκέλσλ κε ηηο νδεγίεο ηνπ ΤΠ.Π.Β.Θ. θαη έηζη ν ξφινο ηνπ Αηεπζπληή/ηξηαο είλαη γεληθά πνιχ
πεξηνξηζκέλνο (Geraki, 2014).Οη ζπγθπξίεο απαηηνχλ ην γξαθεηνθξαηηθφ, ζπγθεληξσηηθά νξγαλσκέλν,
Βιιεληθφ ρνιείν λα ζηξαθεί πξνο ηε θνηλσλία θαη λα δψζεη ηε δένπζα πξνζνρή ζε παξάγνληεο πνπ
βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα εθπαίδεπζεο πνπ παξέρεη, ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ηε ζπλεξγαζία, ην παηδαγσγηθφ
θιίκα, ηηο επηθνηλσληαθέο ζρέζεηο ησλ κειψλ θαη ηελ ηδηαίηεξε θνπιηνχξα θαη εηθφλα πνπ πξνβάιιεη ζην
εμσηεξηθφ ηνπ πεξηβάιινλ.
Δ εμαζθάιηζε θαη ε δηαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο κηαο ζρνιηθήο
κνλάδαο ζηεξίδεηαη ζηελ ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζεί ν Αηεπζπληήο/ηξηα γηα ηε δηακφξθσζε ηεο ηδηαίηεξεο
ηαπηφηεηάο ηεο, ψζηε λα απνθηήζεη νληφηεηα, λα εληζρπζεί ε ζπλνρή, ε ζηαζεξφηεηα θαη ε δχλακή ηεο θαη λα
ζέζεη ηε ζθξαγίδα ηεο ζηα εθπαηδεπηηθά δξψκελα (Ώπνζηνιίδνπ, 2017). Ο Αηεπζπληήο/ηξηα είλαη απηφο πνπ
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βνεζάεη ζηελ αλάπηπμε κηαο ηδηαίηεξεο θνπιηνχξαο κέζσ ηνπ ζπλφινπ ησλ θνηλά απνδεθηψλ αληηιήςεσλ,
παξαδνρψλ, αμηψλ θαη πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο ησλ εκπιεθνκέλσλ κειψλ (Schein, 1985), δηαηεξψληαο επλντθφ
θιίκα πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηηο δπλακηθέο αιιειεπηδξάζεηο θπζηθψλ, ςπρνινγηθψλ θαη αθαδεκατθψλ
παξακέηξσλ ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο (Hayes, 1994).
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Αηεπζπληή/ηξηαο κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο απμάλνληαη θαη γηα λα αληεπεμέιζεη ζην
ξφιν ηνπ απαηηνχληαη ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηε πξνζσπηθφηεηα, ηε ζπκπεξηθνξά, ηε
ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, ηηο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο, ην αίζζεκα επζχλεο θαη δηθαίνπ, ηελ αληδηνηέιεηα,
ην ζεβαζκφ θαη ηελ ηθαλφηεηα ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη ηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο. Ο Αηεπζπληήο/ηξηα είλαη
απηφο πνπ νξακαηίδεηαη, εκπλέεη, θαζνδεγεί, νξγαλψλεη, ζπκβνπιεχεη, παξαθηλεί θαη αθνπγθξάδεηαη ηηο αλάγθεο
ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, πξνηείλεη ιχζεηο, αμηνινγεί ηδέεο θαη ηθαλνπνηεί ηηο πξνζδνθίεο ησλ
πξντζηακέλσλ, πθηζηακέλσλ, καζεηψλ, γνλέσλ θαη ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο γεληθφηεξα.
χκθσλα κε πνξίζκαηα ηεο ζχγρξνλεο πξνζέγγηζεο ζηε δηνίθεζε ησλ νξγαληζκψλ, ην ζρνιείν
αληηκεησπίδεηαη σο αλνηθηφ ζχζηεκα θαη γίλεηαη παξαδεθηφ φηη ν ηξφπνο δηνίθεζεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ
πνηθίιιεη θαη εμαξηάηαη απφ ηα εκπιεθφκελα κέιε θαη ην πεξηβάιινλ ηεο κνλάδαο (Παπαθσλζηαληίλνπ &
Ώλαζηαζίνπ, 2013). Παξαηεξείηαη κηα αχμεζε ησλ εξεπλψλ ζην ρψξν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο νη νπνίεο
ζηεξίδνληαη, θαηά ηελ πιεηνλφηεηά ηνπο, ζηηο ζεσξίεο ηεο ζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο. Δ θχζε ηεο νξγάλσζεο, ην
πεξηβάιινλ, ε ζπκπεξηθνξά θαη ε απφδνζε ησλ κειψλ κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο απνηεινχλ κεηαβιεηέο, νη νπνίεο
επεξεάδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηεο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. Δ επηηπρήο αληηκεηψπηζε ησλ ζχγρξνλσλ
θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ε εμαζθάιηζε ηνπ κέιινληνο ησλ καζεηψλ απαηηνχλ ηελ
πηνζέηεζε ζηάζεσλ, ζπκπεξηθνξψλ θαη πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλσλ ζηξαηεγηθψλ πνπ βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα,
ηελ απφδνζε θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο. Κξίλεηαη, ινηπφλ, αλαγθαία ε επζπγξάκκηζε
ηνπ νξγαληζκνχ κάζεζεο κε ην πεξηβάιινλ θαη ε δηακφξθσζε λέσλ ζηξαηεγηθψλ απφ ηα κέιε ηνπ θαη ηε
δηνίθεζε ψζηε λα αληεπεμέιζεη ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο (Κξεκηάδεο & Θσκνπνχινπ, 2012).
ηελ παξνχζα έξεπλα επηρεηξήζεθε ε κειέηε ησλ αηνκηθψλ, ςπρνινγηθψλ, εξγαζηαθψλ, θνηλσληθψλ
θαη επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ πνπ πξέπεη λα δηαθξίλνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηε ζπκπεξηθνξά
ελφο Αηεπζπληή/ηξηαο ψζηε απηφο λα ραξαθηεξηζηεί σο απνηειεζκαηηθφο. Βπίζεο γίλεηαη πξνζπάζεηα
αλίρλεπζεο ηνπ ξφινπ ησλ παξαπάλσ δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο, ηεο
θνπιηνχξαο, ηεο εηθφλαο θαη γεληθφηεξα ηεο θήκεο ελφο εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ.
ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ
ηελ παξνχζα πνηνηηθή έξεπλα επηιέρζεθε ην εξγαιείν ηεο πξνζσπηθήο εκη-δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο
ιφγσ ηεο θχζεο ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ πνπ βαζίδνληαη ζε εκπεηξηθά δεδνκέλα θαη ηεο αλαγθαηφηεηαο
κηαο άκεζεο πξνζέγγηζεο θαη ζε βάζνο δηεξεχλεζεο πξνζσπηθψλ απφςεσλ θαη ζηάζεσλ. Δ ζπλέληεπμε
επηηξέπεη ζηνλ εξεπλεηή «λα δεη ηνλ θνηλσληθφ θφζκν θαη ηα θνηλσληθά θαηλφκελα κέζα απφ ηηο εκπεηξίεο θαη ηα
―κάηηα‖ ησλ θνηλσληθψλ ππνθεηκέλσλ» (Εσζεθίδεο, 2008, ζ. 113) .
Οη εξσηήζεηο ηεο ζπλέληεπμεο ήηαλ δέθα θχξηεο θαη κεξηθέο απφ απηέο είραλ θαη ππνεξσηήκαηα πνπ
ηέζεθαλ επηθνπξηθά ψζηε λα απνθεπρζεί απνπξνζαλαηνιηζκφο απφ ην θχξην εξψηεκα. Αηακνξθψζεθαλ κε
ζθνπφ ηελ πξνζέγγηζε θαη ηελ θαηαγξαθή ηεο «αιήζεηαο» ησλ ζπκκεηερφλησλ/νπζψλ ρσξίο λα ζίγεηαη ε
πξνζσπηθφηεηα ή ν ςπρηζκφο ηνπο θαη λα επηβάιιεηαη ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε γηα απαληήζεηο επηζπκεηέο ή
θνηλσληθά απνδεθηέο. Σν χθνο ησλ ζπλεληεχμεσλ ραξαθηεξίδεηαη σο αλεπίζεκν, εθφζνλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ
ζε πεξηβάιινλ νηθείν θαη θηιηθφ πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο. Πξνεγήζεθε ιεπηνκεξήο ελεκέξσζε γηα ηνλ
ζθνπφ ηεο έξεπλαο θαη ζχληνκε ζπδήηεζε γηα ηε δεκηνπξγία θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο ψζηε λα μεπεξαζηνχλ
θνηλσληθά ζηεγαλά, πνπ δπζρεξαίλνπλ ηνλ νπζηαζηηθφ δηάινγν θαη λα απνθαιπθζεί ε αιεζηλή πξαγκαηηθφηεηα.
Δ ηειηθή επηινγή ησλ ζπκκεηερφλησλ/νπζψλ έγηλε κεηά απφ πξνζσπηθή επαθή κε Αηεπζπληέο/ηξηεο
ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο. Έηζη, πξαγκαηνπνηήζεθαλ
νθηψ ζπλεληεχμεηο θαη νη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο, νη πεξηνρέο θαη νη ζρνιηθέο κνλάδεο επηιέρζεθαλ ζθφπηκα κε
βάζε ηα εμήο θξηηήξηα: α) Σν γεσγξαθηθφ: ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο επηιέρηεθαλ απφ ηελ αζηηθή, ηελ εκηαζηηθή θαη ηελ αγξνηηθή πεξηνρή ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλίθεοβ) Σν πιεζπζκηαθφ:ηα ζρνιεία δηαθέξνπλ θαηά
πνιχ ζην ζπλνιηθφ αξηζκφ εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ/ηξηψλ. γ) Σε βαζκίδα εθπαίδεπζεο θαη ηνλ ηχπν ηνπ
ζρνιείνπ: ηέζζεξα είλαη Γεληθά Λχθεηα, έλα Γπκλάζην κε Λπθεηαθέο ηάμεηο, δχν Γπκλάζηα θαη έλα
Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην,δ) Σν θχιν θαη ηελ ειηθία: πέληε άληξεο θαη ηξεηο γπλαίθεο κε εχξνο 42-65 εηψλε) Σα έηε
ππεξεζίαο θαη ηελ εκπεηξία ζε ζέζε επζχλεο:14-31 ρξφληα ππεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ε εκπεηξία ζε ζέζε
ππνδηεπζπληή ή δηεπζπληή κε εχξνο 1-13 έηε. Έλαο απφ απηνχο έρεη πξνυπεξεζία 10 εηψλ θαη ζηελ
Σξηηνβάζκηα Βθπαίδεπζε ζην εμσηεξηθφ,ζη) Σν επίπεδν ζπνπδψλ:ηξεηο είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ,
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έλαο απφ απηνχο είλαη ππνςήθηνο δηδάθηνξαο θαη έλαο θάηνρνο δηδαθηνξηθνχ κε ζπγγξαθηθφ έξγν, ηξεηο είλαη
κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο/ηξηεο, έλαο απφ ηνπο νπνίνπο δηαζέηεη δχν πηπρία αλψηαηεο εθπαίδεπζεο θαη δ) Σελ
πξνζπκία: Βπηιέρηεθαλ δειαδή γηα ην δείγκα ηεο έξεπλαο άηνκα πνπ δέρνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα,
ζχκθσλα κε ηε «κέζνδν ηνπ δηαζέζηκνπ δείγκαηνο» (availabilitysample) (Creswell, 2011).
Δ ρξνληθή δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ θπκάλζεθε απφ 30 έσο 45 ιεπηά, ερνγξαθήζεθαλ ζε
ειεθηξνληθφ καγλεηφθσλν θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινχζεζε ε απνκαγλεηνθψλεζε ηνπο θαζψο θαη ε αλάιπζε ησλ
απαληήζεσλ θαη ν ζπζρεηηζκφο ηνπο. Σν ελδηαθέξνλ ηεο αλάιπζεο εζηηάζηεθε πεξηζζφηεξν ζε πνηνηηθέο πηπρέο
ηνπ πεξηερνκέλνπ, δειαδή ζηελ παξνπζία ή ζηελ απνπζία ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ζε ζρέζε κε ην ζθνπφ, ην
πεξηερφκελν θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο, παξά ζηε ζπρλφηεηα εκθάληζήο ηνπο. ε νξηζκέλεο εξσηήζεηο έγηλε
κηα «πνζνηηθή» πξνζέγγηζε ησλ δεδνκέλσλ, κε αλαθνξά ζηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο θάπνησλ θνηλψλ ζηνηρείσλ.
πσο ραξαθηεξηζηηθά επηζεκαίλεη ν Berg, ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ είλαη «έλα δηαβαηήξην γηα λα αθνχζεη θαλείο
ηηο ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ θαη λα θαηαιάβεη θαιχηεξα ηηο αληηιήςεηο απηνχ πνπ ηηο παξήγαγε» (Berg, 1998, p. 225).
Δ επηινγή ησλ ζεκαηηθψλ βαζίζηεθε ζην γεγνλφο φηη ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε πξέπεη λα δηαθξίλνληαη ζε
ηξείο βαζηθέο νκάδεο δεμηνηήησλ: α) ζηελ επαγγεικαηηθή, πνπ πεξηιακβάλεη ηθαλφηεηεο πξνζαξκνγήο θαη
αληίιεςεο ηνπ πεξηβάιινληνο, επηκνλήο, ζέιεζεο, ηφικεο, πεηζνχο, ειαζηηθφηεηαο ζθέςεο θαη αλάιεςεο
επζπλψλ θαη πξσηνβνπιηψλ β) ζηε ζπλεξγαηηθφηεηα, πνπ αλαθέξεηαη ζηε ξχζκηζε ηνπ έξγνπ ηνπο θαη ηελ
ιήςε νξζνινγηθψλ απνθάζεσλ, ζηελ απνηειεζκαηηθή επνπηεία θαη ζηελ δηάρπζε ηδεψλ θαη νξάκαηνο θαη γ)
ζηελ αληηιεπηηθφηεηα, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ παξαηεξεηηθφηεηα, δηνξαηηθφηεηα, δηνηθεηηθή θαληαζία θαη
ηθαλφηεηεο θαιιηέξγεηαο πςειψλ πξνζδνθηψλ. Δ δεκηνπξγία δηαχισλ επηθνηλσλίαο θαη ε αξκνληθή ζπλεξγαζία
κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο, απνηειεί επζχλε ηεο δηνίθεζεο θαη ζεκαληηθφ παξάγνληα ιήςεο
απνθάζεσλ, ειαρηζηνπνίεζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ησλ παξαλνήζεσλ θαη γεληθφηεξα νκαιήο θαη απνδνηηθήο
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ (αΎηεο & αΎηε, 2011).
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
1. Απαξαίηεηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη γλψζεηο ηνπ Γηεπζπληή/ηξηαο
Σν πην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ αλαθέξεηαη απφ φινπο ηνπο εξσηεζέληεο/ζείζεο είλαη ε θαιή
δηάζεζε γηα ζπλεξγαζία θαη ζπλελλφεζε κε ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη κε ηα ππφινηπα εκπιεθφκελα κέιε
ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Βπίζεο ε ακεξνιεςία, ε αληδηνηέιεηα, ε νξγάλσζε, ε ζπλέπεηα, ε επειημία θαη ε
ηθαλφηεηά ηνπ Αηεπζπληή/ηξηαο λα είλαη θαιφο/ή αθξναηήο/ηξηα θαη λα αζθεί ζεηηθή επηξξνή αλαθέξζεθαλ ζε
φιεο ηηο απαληήζεηο. «Σν βαζηθφηεξν εθφδην είλαη λα έρεη δηάζεζε δειαδή πην πνιχ εζηθά ραξαθηεξηζηηθά
δηάζεζε, δχλακε, αληδηνηέιεηα, αιηξνπηζκφ, δηάζεζε ζπλεξγαζίαο θαη λα αηζζάλεηαη… πξψηνο κεηαμχ ίζσλ …είλαη
ηκήκα ελφο ζπιιφγνπ, δελ είλαη κφλνο ηνπ» (Γηεπζπληήο Γπκλαζίνπ). Αίλεηαη ινηπφλ έκθαζε ζηηο δηαπξνζσπηθέο
ζρέζεηο θαη ζηελ ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο ηνπ Αηεπζπληή/ηξηαο κε ην ζχλνιν ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, ζηα εζηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ θαη ζηελ αθεξαηφηεηα ηνπ ραξαθηήξα ηνπ.
Γηα ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη έλαο Αηεπζπληήο/ηξηα νη πεξηζζφηεξνη
ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ζπκθσλνχλ φηη νθείιεη λα γλσξίδεη πνιχ θαιά ηελ εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία, θαη επίζεο
ζεσξνχλ απαξαίηεηεο ηηο γλψζεηο ςπρνινγίαο θαη θπξίσο ηεο δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Ώμίδεη λα
ζεκεησζεί πσο νη πην λένη ειηθηαθά ππνζηεξίδνπλ πσο ην ζχγρξνλν ζρνιείν νθείιεη λα παξαδεηγκαηίδεηαη απφ
ηελ νξγάλσζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη φηη νη δηνηθεηηθέο γλψζεηο θαη νη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ηνπ
Αηεπζπληή/ηξηαο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα
κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο. Βπίζεο ειάρηζηνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο αλαθέξζεθαλ ζηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ
γλψζεσλ ηνπ Αηεπζπληή/ηξηαο ή ζηελ αλάγθε απφθηεζεο λέσλ γλψζεσλ ζε ζέκαηα ζχγρξνλεο δηνίθεζεο. «Να
είλαη πξψηα απφ φια δίθαηνο …λα έρεη ηελ ελζπλαίζζεζε λα έρεη γλψζεηο ςπρνινγίαο …λα είλαη εγέηεο φρη απιφο
δηεθπεξαησηήο γξαθεηνθξαηηθψλ ππνζέζεσλ …λα μέξεη λα ρεηξίδεηαη δχζθνιεο θαηαζηάζεηο …λα είλαη
ακεξφιεπηνο ..λα έρεη γλψζεηο δηνίθεζεο …λα δηαηεξεί ην θαιφ θιίκα» (Γηεπζπληήο Λπθείνπ).
Δ ηέρλε ηεο εγεζίαο πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε εγγελψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη δεμηνηήησλ, φκσο ε
απνδνηηθφηεηά ηεο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο κπνξεί λα βειηησζεί κε ζπλερή εθπαίδεπζε θαη εμάζθεζε
ηνπ εγέηε ζε λέεο θαηαζηάζεηο θαη δεδνκέλα άξξεθηα ζπλδεδεκέλα κε ηελ θαζεκεξηλή αιιειεπίδξαζή ηνπ κε
ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη ηελ πνηνηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο (Υπηήξεο, 1996).
2. Δξγαζηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Γηεπζπληή/ηξηαο
ινη νη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ππνζηήξημαλ φηη ε ζπλέπεηα θαη ε ππεπζπλφηεηα κε ηελ νπνία
αληηκεησπίδνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο σο Αηεπζπληέο/ηξηεο ιεηηνπξγνχλ σο πξφηππν ζε φια ηα εκπιεθφκελα κέιε.
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« Μπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη επλφεηα σο πξφηππν αιιά θαη σο αληηπξφηππν… δηαπνηίδεη κέρξη θαη ην θηίξην κε ηε
ζπκπεξηθνξά ηνπ, κε ηελ αληίιεςή ηνπ, κε ηε ζηάζε ηνπ…. Θεσξψ φηη θαη επεξεάδεη θαη επεξεάδεηαη…»
(Γηεπζχληξηα Γπκλαζίνπ). Ώλαθέξζεθαλ ζηε δεκνθξαηηθή ζπκπεξηθνξά, ηελ αιιειεγγχε, ηε δηθαηνζχλε, ηελ
εκπηζηνζχλε θαη ηελ ηζφηεηα αιιά θαη ζηελ αλάγθε απηαξρηθήο ζπκπεξηθνξάο ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο θαη
ζηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ θαλφλσλ θαη ηεο λνκνζεζίαο. «Ζ απηαξρηθφηεηα θαη νη γξήγνξεο ρσξίο θνπβέληα
απνθάζεηο ρξεηάδνληαη ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο…» (Γηεπζπληήο Γπκλαζίνπ).
πλεπψο, θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο επεξεαζκνχ ηεο αληίιεςεο ησλ ζπλαδέιθσλ θαη ησλ ππνινίπσλ
κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο γηα απηνχο θαη γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ην ζρνιείν, απνηεινχλ ηα
ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα κελχκαηα πνπ εθπέκπνληαη κέζσ ηεο θαζεκεξηλήο επηθνηλσλίαο θαη νη ηξφπνη ιήςεο
απνθάζεσλ (Vennebo & Ottesen, 2012).
3. Ο Γηεπζπληήο/ηξηα σο εκπλεπζηήο νξάκαηνο
ηελ εξψηεζε πνπ ηέζεθε γηα ην φξακα ησλ ζπκκεηερφλησλ/νπζψλ γηα ηε ζρνιηθή κνλάδα ηελ νπνία
δηεπζχλνπλ φινη έδσζαλ έκθαζε ζην γεγνλφο φηη γηα λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ νξάκαηφο ηνπο θξίλεηαη
απαξαίηεηε ζπλζήθε ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο εθάζηνηε ζρνιηθήο κνλάδαο. Τπήξρε νκνθσλία σο πξνο ηελ
απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία αλάκεζα ζηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, ηε δηάζεζή ηνπο γηα ζπλεξγαζία θαη
ππεπζπλφηεηα έηζη ψζηε λα βειηησζεί ε πνηφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ έξγνπ θαη λα εληζρπζεί ε απνδνηηθφηεηα
ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Παξφιν πνπ ην ζπγθεληξσηηθφ Βιιεληθφ ρνιείν αζθπθηηά ιφγσ ηνπ απαηηεηηθνχ
αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ θεληξηθψλ απνθάζεσλ πνπ πνιιέο θνξέο είλαη αδχλαηνλ λα πινπνηεζνχλ, νη
ζπκκεηέρνληεο/νπζεο κε ηα ιηγφηεξα ρξφληα ππεξεζίαο αλαθέξζεθαλ ζηελ αλάγθε εθζπγρξνληζκνχ θαη
αλνίγκαηνο ηνπ πξνο ηελ θνηλσλία κε θαηλνηφκεο δξάζεηο, πξνγξάκκαηα θαη ελεκεξψζεηο.
Οη Αηεπζπληέο/ηξηεο ησλ ζρνιείσλ πνπ εδξεχνπλ ζε εκηαζηηθέο ή θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο εμέθξαζαλ
ηελ αλάγθε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο, ζηαζεξφηεηαο πξνζσπηθνχ θαη πεξαηηέξσ ρξεκαηνδφηεζεο. «Σν φξακα
κνπ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζρνιηθή κνλάδα είλαη πνιχ απιά λα έρνπκε…. φιε ηελ ππνδνκή ηελ πιηθνηερληθή πνπ
ρξεηάδεηαη…κηα ζηαζεξφηεηα πξνζσπηθνχ ψζηε ην έξγν πνπ καο αλαηίζεηαη απφ ηελ πνιηηεία θαη απφ ηνπο γνλείο
λα ην θέξνπκε ζε πέξαο φζν ην δπλαηφλ πην εχθνια γίλεηαη… ρσξίο ζπγθξνχζεηο» (Γηεπζπληήο Λπθείνπ).
Ώμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα νξάκαηα φισλ δελ ηα δηαθξίλνπλ νπηνπηθά ζηνηρεία αιιά αλαθέξνληαη ζε
πξαγκαηνπνηήζηκνπο ζηφρνπο πνπ αθνξνχλ θαζεκεξηλά πξαθηηθά δεηήκαηα. «Σν φξακά κνπ είλαη λα αλνίμεη ην
ζρνιείν πξνο ηα έμσ θαη λα δψζεη ηελ εληχπσζε ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ ρσξηνχ φηη έρνπλ έλα ζρνιείν…. θακάξη γηα
ηνλ ηφπν ηνπο…. Να εκπηζηεχνληαη ηα παηδηά ηνπο ζε εκάο ρσξίο…. επηθπιάμεηο» (Γηεπζχληξηα Γπκλαζίνπ).
Υαξαθηεξηζηηθά, ν Μπνπξαληάο επηζεκαίλεη φηη γηα λα επηηεπρζεί ε θαηαλφεζε θαη ε απνδνρή ηνπ εγέηε απφ
ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ πξέπεη ην φξακά ηνπ λα είλαη ζαθέο, ειθπζηηθφ θαη ζπγρξφλσο ξεαιηζηηθφ ψζηε λα
ζπλδέεηαη κε ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα (Μπνπξαληάο, 2005).
4. Σερληθέο επηθνηλσλίαο
πσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ησλ ζπλεληεχμεσλ, ε απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κε ην ζχλνιν ηεο
ζρνιηθήο θνηλφηεηαο πξέπεη λα απνηειεί βαζηθή επηδίσμε ηεο δηεχζπλζεο, θαζψο ε επάξθεηα θαη ε δηάρπζε ησλ
πιεξνθνξηψλ έρεη δσηηθή ζεκαζία ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (αΎηεο & αΎηε, 2011).
ηα πεξηζζφηεξα ζρνιεία γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο απφ
ηνπο Αηεπζπληέο/ηξηεο, κέζσ ηεο ελζάξξπλζεο γηα πξσηνβνπιίεο, ηεο εκςχρσζεο, ηεο ππνζηήξημεο θαη ηνπ
ζεβαζκνχ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο (Morgan, 1996) θαη (ηξαβάθνπ, 2003). ινη ππνζηήξημαλ φηη ε θαζεκεξηλή
επηθνηλσλία, νη αλνηθηέο πφξηεο, ε ακεζφηεηα, ε ελεξγεηηθή αθξφαζε, ε ελζπλαίζζεζε, ν ζεβαζκφο ηεο
δηαθνξεηηθήο πξνζσπηθφηεηαο θαη ε ηθαλφηεηα λα πξνβιέπνπλ ζπκπεξηθνξέο θαη πξνβιήκαηα έηζη ψζηε λα
κπνξνχλ λα ηα αληηκεησπίδνπλ ελ ηε γελέζεη ηνπο, είλαη απαξαίηεηα ζηελ δηακφξθσζε ελφο θιίκαηνο
ζπλεξγαζίαο θαη απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ζηφρσλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο κε φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξεο ζπγθξνχζεηο θαη πξνβιήκαηα. «Να είζαη εζχ ν
ίδηνο ηθαλφο λα επηθνηλσλείο κε ηνπο άιινπο πνπ ζεκαίλεη… λα έρεηο ηε δηάζεζε θαη λα αθνχζεηο θαη λα πεηο….
γηα κέλα ν δηάινγνο σο επηθνηλσληαθή ηερληθή είλαη ε θαιχηεξε…» (Γηεπζπληήο Λπθείνπ). «Ακεζφηεηα… δειαδή
ην πξφβιεκα λα ιπζεί ζηηο ξίδεο ηνπ …δειαδή άκεζα…» (Γηεπζχληξηα ΔΠΑΛ). Ο Αηεπζπληήο/ηξηα ζα πξέπεη λα
είλαη νξαηφο, πξνζηηφο, λα επηδηψθεη άκεζε θαζεκεξηλή επηθνηλσλία κε ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη λα
αθνχεη ηα πξνβιήκαηά ηνπο (Hulpia & Devos, 2010).

339

1st International Congress on Management of Educational Units
December 7-9, 2018, Thessaloniki, Greece

5. Βειηίσζε ηνπ θιίκαηνο, ηεο θνπιηνχξαο, ηεο εηθφλαο θαη ηεο θήκεο ηνπ ζρνιείνπ
Δ αιιαγή ζην ζρνιηθφ θιίκα ή ζηελ θνπιηνχξα ελφο νξγαληζκνχ κπνξεί λα κεηαβάιιεη θαη ηελ εηθφλα
ηνπ (Dowling, 1994). Ώλαθεξφκελνη ζηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δηακφξθσζε ηεο εηθφλαο άξα θαη ηεο
θήκεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο νη Αηεπζπληέο/ηξηεο έδσζαλ έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ αιιειεπίδξαζεο κε
ηα εκπιεθφκελα κέιε, ζηελ αμηνπηζηία, ζηελ ελζάξξπλζε γηα θαηλνηφκεο δξάζεηο, ζην ζηπι ηεο δηνίθεζεο, ζηε
ζπκπεξηθνξά ησλ εκπιεθνκέλσλ, ζηελ ππεπζπλφηεηα απέλαληη ζηνπο ζηφρνπο θαη ζηελ απνζηνιή ηνπ
ζρνιείνπ. Δ θνπιηνχξα, ην πνιηηηζηηθφ πξνθίι, ε εηθφλα θαη ε θήκε κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο αλαπηχζζεηαη θαη
δηακνξθψλεηαη ζηε δηάξθεηα πνιιψλ εηψλ θαη εθθξάδεηαη κε ηελ αθνζίσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε έλα ζχζηεκα
θνηλνχ νξάκαηνο γχξσ απφ ην νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη αλαπηχζζνληαη.
Οη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ζηελ παξνχζα έξεπλα ζπκθψλεζαλ φηη ε θήκε είλαη πεξηζζφηεξν αλζεθηηθή
απφ ηελ εηθφλα, αθνινπζεί ην ζρνιείν θαη επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ (Markwick & Fill, 1997). ΐαζηθφο
παξάγνληαο ζηε ζπλέρηζε ή ζηε βειηίσζή ηεο είλαη ν εγέηεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, ηνλ
ηξφπν δηνίθεζεο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο. «Τπάξρεη απηφ θαη βέβαηα
θαζηεξψλεηαη ε θήκε θαη αθνχγεηαη… ν Λεηβαδίηεο ιέεη θάηη πνιχ σξαίν… Σειηθά ηελ αιήζεηα ζα ηε κάζνπκε
κέζα απφ ηηο θήκεο καο….. ε θήκε πνπ θπθινθνξεί ζα ζε βξεη θαη ζέλα ηνλ ίδην θάπνηε… θαη ζα δεηο αθξηβψο
πψο ζε αμηνιφγεζαλ ζηελ θξίζε ηνπο ζηελ εθηίκεζή ηνπο νη ζπλάδειθνη… θαη ε ηνπηθή θνηλσλία..» (Γηεπζπληήο
Γπκλαζίνπ).
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Οη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ηνπ Αηεπζπληή/ηξηαο παξνπζηάδνληαη σο θαηαιχηεο ζηελ αιιειεπίδξαζε
κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαζψο ην είδνο θαη ε πνηφηεηα ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ έρεη
άκεζν αληίθηππν ζην θιίκα θαη ζην αίζζεκα ηνπ θνηλνχ νξάκαηνο. Ώπηφο είλαη πνπ εκπλέεη, θαζνδεγεί,
παξαθηλεί θαη ππνζηεξίδεη ηα εκπιεθφκελα κέιε αθνχ δηακνξθψλεη ην πιαίζην, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο
βαζηθέο ζπληζηψζεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ απνθαζηζκέλσλ ζηφρσλ θαη ηεο απνζηνιήο ηνπ ζρνιείνπ σο
θνηλσληθν-εθπαηδεπηηθνχ ζεζκνχ. Βπίζεο ν Αηεπζπληήο/ηξηα δξα θαη σο δηακεζνιαβεηήο ζηε ζρέζε ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ζηε δηακφξθσζε ζεηηθήο εηθφλαο θαη θήκεο.
Σν Βιιεληθφ ρνιείν αληηκεησπίδεη, ιφγσ νηθνλνκηθήο θξίζεο, πξαθηηθά πξνβιήκαηα
ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη έιιεηςεο επαξθνχο πξνζσπηθνχ νπφηε νη Αηεπζπληέο/ηξηεο αλαθέξζεθαλ ζε ζηαζεξφηεηα
θαη επάξθεηα νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη πξνζσπηθνχ, ζε αλαβάζκηζε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη βειηίσζε ησλ
ζρνιηθψλ θηηξίσλ ζέηνληαο ζε δεχηεξε κνίξα ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο κνλάδαο θαη ην άλνηγκά ηεο ζηελ
θνηλσλία.Ο Αηεπζπληήο/ηξηα θαη ν χιινγνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη νη θχξηνη δηακνξθσηέο ηεο ζρνιηθήο
θνπιηνχξαο θαη ηφζν ε ζπκπεξηθνξά ηνπο φζν θαη ε απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία ηνπο κε ην εμσηεξηθφ
πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ πξνζδίδεη ζην ζρνιείν ηδηαίηεξε πνηφηεηα θαη ην θάλεη λα μερσξίδεη. Σν άλνηγκα ηνπ
ζρνιείνπ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία ζπκβάιιεη θαηά πνιχ ζηελ ελδπλάκσζε θαη ζηελ βειηίσζε ηφζν ηεο
εζσηεξηθήο θνπιηνχξαο ηνπ φζν θαη ηνπ πνηνηηθνχ ηνπ ραξαθηήξα (Ώζαλαζνχια-Ρέππα, 2008).
Βπίζεο ηα έηε ππεξεζίαο θαη ε πνιπεηήο εκπεηξία ζηελ άζθεζε δηνίθεζεο δελ απνηεινχλ ηεθκήξην
επηηπρίαο κηαο θαη ε ζχγρξνλε εθπαίδεπζε απαηηεί λέεο ηδέεο θαη ζχγρξνλα νξάκαηα πνπ λα ζπλάδνπλ κε ηνλ
νμχηαην αληαγσληζκφ, ην πνιπζχλζεην θαη ηδηαηηέξσο ξεπζηφ δηεζλέο πεξηβάιινλ θαη ηελ θαηαιπηηθή δπλακηθή
ηεο παγθνζκηνπνίεζεο (ΐεξγφπνπινο, 1999). Δ θαζηέξσζε ζπλερνχο επηκφξθσζεο ζε ζέκαηα επηθνηλσληαθψλ
ζρέζεσλ, δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ θαη ηερληθέο δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζα
νδεγήζεη ζε αλακφξθσζε ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο κε ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ απνδνηηθφηεηα ησλ
εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ κε ζθνπφ λα γίλνπλ αληαγσληζηηθνί θαη λα δηαζέηνπλ ζηελ θνηλσλία άηνκα
παηδεπκέλα θαη ππεχζπλνπο κειινληηθνχο πνιίηεο.
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ δηεπζπληή κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο παίδνπλ
πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαηήξεζε θαη ηελ αλάπηπμή ηεο. Ο δηεπζπληήο είλαη ην πξφζσπν “θιεηδί” πνπ ζα
επηθέξεη ή φρη ηελ ελφηεηα αλάκεζα ζηα κέιε ηνπ πιιφγνπ δηδαζθφλησλ θαη ζα ηα νδεγήζεη ζηε ζπλεξγαζία
θαιιηεξγψληαο ην πλεχκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο νκάδαο. Θα ππνθηλήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα γίλνπλ πην
απνδνηηθνί θαη ζα θαηαθέξεη λα επηιχζεη ή φρη δηάθνξα δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ. Ο νινέλα εληνλφηεξνο
ξπζκφο κε ηνλ νπνίν γίλνληαη νη αιιαγέο ηφζν ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, φζν θαη ηα πνιηηηθν-θνηλσληθννηθνλνκηθά δεδνκέλα ηεο ζχγρξνλεο επνρήο, επηβάιιεη ηελ αλαζεψξεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ πξέπεη λα
έρεη ν δηεπζπληήο. Ο ζηφρνο απηήο ηεο έξεπλαο είλαη λα αλαδείμεη ηε ζπκβνιή ηεο κνπζηθήο παηδείαο ζηε
δηακφξθσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δηεπζπληή ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Βμεηάδεηαη θαηά πφζν ε
θνηλσληθνπνίεζε θαη ε πεηζαξρία, ηηο νπνίεο απνθηάεη ν άλζξσπνο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κνπζηθψλ ηνπ
ζπνπδψλ, ν ρξφλνο πνπ αθηεξψλεη θαη νη ζπζίεο πνπ θάλεη γηα λα νινθιεξψζεη απηέο ηηο ζπνπδέο, ε πξνζήισζε
ζηελ πνιχσξε κειέηε θαη ην απνηέιεζκα απηήο πνπ είλαη ε εξκελεία ελφο κνπζηθνχ θνκκαηηνχ θαη ε έθζεζε
ζην επξχ θνηλφ, βνεζνχλ ζηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ δηεπζπληή ζε ηέηνην βαζκφ πνπ ζα ηνλ θάλνπλ
απνηειεζκαηηθφ. Βπίζεο, κειεηάηαη ε ζπνπδαηφηεηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο πνπ έρεη αλαπηχμεη κέζσ
ηεο κνπζηθήο θαη ε γλψζε ζηελ θνπιηνχξα αλάινγα κε ηελ ζξεζθεία, ηελ παξάδνζε, ην κνξθσηηθφ επίπεδν θαη
ηηο πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο γηα ηε δηαρείξηζε -απφ ηελ πιεπξά ηνπ δηεπζπληή- πξνβιεκάησλ θαη ζρέζεσλ κε ην
αλζξψπηλν δπλακηθφ ζην νπνίν πξνΎζηαηαη. Δ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε είλαη απηή ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο,
γηα ηηο αλάγθεο ηεο νπνίαο ρξεζηκνπνηήζεθε εκηδνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν απεπζχλζεθε ζε
keyinformants ηεο εθπαίδεπζεο ζηε ΐ. Βιιάδα. Δ δηαρείξηζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ (αλάιπζε πεξηερνκέλνπ)
έγηλε κε ην ινγηζκηθφ NVIVO έθδνζεο 11.
Λέμεηο θιεηδηά: κνπζηθή παηδεία, εγεζία, θνηλσληθνπνίεζε, πεηζαξρία, ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, θνπιηνχξα.
ΔΗΑΓΧΓΖ
Δ εγεζία ζηελ εθπαίδεπζε είλαη έλα θνηλφ ζεκείν αλαθνξάο ζε φινπο ηνπο νξγαληζκνχο θαη θνξείο,
είηε απηνί είλαη δεκφζηνη, είηε είλαη ηδησηηθνί. Σα κεηαβαιιφκελα πξφηππα θαη ηάζεηο ηεο δσήο είλαη ηφζν
ηζρπξά ζηε ζεκεξηλή επνρή ηα νπνία επεξεάδνπλ ηε δσή ησλ καζεηψλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. Οη αλάγθεο ζηνλ
εθπαηδεπηηθφ ηνκέα εηδηθφηεξα, απμάλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν θαη θξίλεηαη πιένλ απαξαίηεηε ε ζσζηή
θαηάξηηζε ησλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο. Γηα παξάδεηγκα, ζχκθσλα κε ηνπο Wildy Wildy, Clarke, θαη Cardno
(2009), ην Τπνπξγείν Παηδείαο ηεο Νέαο Γειαλδίαο ρξεκαηνδνηεί πξσηνβνπιίεο νη νπνίεο ζα παξέρνπλ πεγέο
γηα εθπαηδεπηηθέο εγεηηθέο ηθαλφηεηεο γηα ηνπο δηεπζπληέο.χκθσλα κε ηνπο Blake θαη Mouton (1964), ην
θξηηήξην γηα λα θαηεγνξηνπνηήζεη θάπνηνο ηα ζηπι εγεζίαο, δελ είλαη ν ηξφπνο ιήςεο απνθάζεσλ, αιιά ε
ζπνπδαηφηεηα πνπ δίλεη ν εγέηεο ζηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο θαη πσο απηφ επεξεάδεη ηελ απφδνζή ηνπο ζηελ
εξγαζία. Δ εγεηηθή ζπκπεξηθνξά, ζχκθσλα κε ηελ Μπξίληα (2008), δηαθξίλεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο: ζηελ πξψηε
πνπ αλαθέξεηαη σο “πξνζαλαηνιηζκφο πξνο ηνπο αλζξψπνπο” θαη ζηε δεχηεξε, σο “πξνζαλαηνιηζκφο πξνο ηα
θαζήθνληα”. ηελ πξψηε θαηεγνξία, ν εγέηεο ζέηεη ηνλ άλζξσπν σο θέληξν αλαθνξάο, ηνλ εκπηζηεχεηαη, ηνλ
ζέβεηαη θαη αλαπηχζζεη πγηείο αλζξψπηλεο ζρέζεηο καδί ηνπ. ηε δεχηεξε θαηεγνξία, ν εγέηεο πξνζαλαηνιίδεηαη
κφλν ζην ζηφρν ηνπ ν νπνίνο είλαη λα ηειέζεη ηα θαζήθνληά ηνπ θαη λα δηεθπαηξεψζεη ηελ γξαθεηνθξαηία.
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Δ κνπζηθή, σο ηέρλε θαη επηζηήκε, είλαη έλα θνκκάηη ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Χο
κνξθή ηέρλεο, είλαη ηξφπνο ηεο αλζξψπηλεο έθθξαζεο, αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο
ηζηνξίαο ησλ ιαψλ απφ ηελ αξραηφηεηα έσο θαη ζήκεξα. Χο επηζηήκε, απνηειεί ηνλ ηνκέα γλψζε ν νπνίνο έρεη
εμειηρζεί ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Ο αλζξσπνιφγνο Alan Merriam (1964) αλαγλσξίδεη ζηε κειέηε ηνπ φηη νη
θπξηφηεξεο ιεηηνπξγίεο ηεο κνπζηθήο γηα ην άηνκν θαη ηελ θνηλσλία είλαη νη: ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε,
αηζζεηηθή απφιαπζε, ςπραγσγία, επηθνηλσλία, ζπκβνιηθή αλαπαξάζηαζε, ζσκαηηθή αληίδξαζε, επηθχξσζε
θνηλσληθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ ζεζκψλ, ζπκβνιή ζηε ζπλέρεηα θαη ηε ζηαζεξφηεηα ησλ πνιηηηζκψλ, αιιά θαη
ζηε ζπλεθηηθφηεηα ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. Βθηφο φκσο απφ ηε δηάζηαζε ηεο ςπραγσγίαο, ε κνπζηθή έρεη θαη
κηα ηζρπξή επηθνηλσληαθή δχλακε ηελ νπνία αλακθηζβήηεηα βηψλνπλ φζνη ζπκκεηέρνπλ ζε κνπζηθά ζχλνια
(ρνξσδίεο, νξρήζηξεο, ή κηθξά κνπζηθά ζρήκαηα).
ηελ Βιιάδα, ε κνπζηθή παηδεία παξέρεηαη ηφζν απφ ηε δεκφζηα δσξεάλ εθπαίδεπζε ζε Πξσηνβάζκηα,
Αεπηεξνβάζκηα, Σξηηνβάζκηα βαζκίδα, ζην Κξαηηθφ Χδείνπ Θεζζαινλίθεο, φζν θαη απφ ηνπο Αήκνπο
(Αεκνηηθέο Βπηρεηξήζεηο Πνιηηηζκνχ, Αεκνηηθά Χδεία), ηα ηδησηηθά Χδεία θαη ηηο Μνπζηθέο ρνιέο ηα νπνία
είλαη ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ. Οη ζηφρνη ηεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Πξσηνβάζκηα
θαη Αεπηεξνβάζκηα βαζκίδα, θαζνξίδνληαη απφ ην Αηαζεκαηηθφ Βληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ
Μνπζηθή – Ώλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ (ΑΒΠΠ-ΏΠ) θαη ηελ αλαζεσξεκέλε έθδνζε ηνπ 2014 γηα ηε
κνπζηθή κε ην Νέν Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ην «Νέν ρνιείν-ρνιείν 21νπ αηψλα». Ώπφ ην 1988, ηα Μνπζηθά
ρνιεία (Γπκλάζην θαη Λχθεην) , κε ην δηεπξπκέλν σξάξην ησλ ζαξάληα δχν σξψλ εβδνκαδηαίσο, πξνζθέξνπλ
έλα αλαιπηηθφ πξφγξακκα κνπζηθψλ ζπνπδψλ κε ηε δηδαζθαιία κνπζηθψλ νξγάλσλ θαη καζεκάησλ αηζζεηηθήο
παηδείαο, θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία κνπζηθψλ ζπλφισλ δηαθφξσλ εηδψλ κνπζηθήο.
ηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα, έλαο δηεπζπληήο είλαη θαη‟νπζία ζπληνληζηήο θαη έρεη ηελ επζχλε γηα ηε
δηεμαγσγή ηεο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ησλ παηδαγσγηθψλ κεζφδσλ κέζα ζηε ζρνιηθή κνλάδα, αιιά θαη
ηνπ βξαρππξφζεζκνπ θαη ηνπ καθξνπξφζεζκνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο. Χζηφζν, δελ ππάξρνπλ ηδηαίηεξεο
θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ επίηεπμε ελφο ζχγρξνλνπ, πνιηηηζηηθά νινθιεξσκέλνπ θαη δηαδξαζηηθνχ
εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο ην νπνίν ζα πξέπεη λ‟ αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο θαη
ηερλνινγηθά αλεπηπγκέλεο θνηλσλίαο. ε απηφ ην πιαίζην ζηφρνο απηήο ηεο έξεπλαο είλαη λα αλαδείμεη θαηά
πφζν ε κνπζηθή παηδεία κπνξεί λα ζπκβάιεη ή φρη ζηε δηακφξθσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο
ελφο δηεπζπληή ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Σα εξσηήκαηα πνπ ζα δηεξεπλεζνχλ είλαη εάλ ε θνηλσληθνπνίεζε θαη ε
πεηζαξρία, ηηο νπνίεο απνθηάεη θάπνηνο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κνπζηθψλ ηνπ ζπνπδψλ, ν ρξφλνο πνπ αθηεξψλεη,
ε πξνζήισζε ζηελ πνιχσξε κειέηε, θαζψο θαη άιια, βνεζνχλ ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ νη νπνίεο ζα θάλνπλ
ηνλ θάλνπλ πην απνηειεζκαηηθφ θαη ηθαλφ ζε κία ζέζε επζχλεο ζρνιηθήο κνλάδαο.
ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ
Δ παξνχζα έξεπλα δηεμάγεηαη ζην πιαίζην εθπφλεζεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο γηα ην Μεηαπηπρηαθφ
Πξφγξακκα "Οξγάλσζε θαη Αηνίθεζε Βθπαηδεπηηθψλ Μνλάδσλ ηνπ Ώιεμάλδξεηνπ Σερλνινγηθνχ Εδξχκαηνο
Θεζζαινλίθεο (ΏΣΒΕΘ)". Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ, έγηλε επηινγή ηεο πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο ή αιιηψο
«πνηνηηθήο ζπλέληεπμεο» (Mason, 2011) γηαηί έρεη ηε δπλακηθή ηεο ζπδήηεζεο πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα
εμεξεπλεζνχλ νη αηηίεο θαη νη ιφγνη ησλ αληίζηνηρσλ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ησλ εξσηψκελσλ
(Γαθεηξφπνπινο, 2005 θαη Εσζεθίδεο, 2008).
Υξεζηκνπνηήζεθε εκηδνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν απεπζχλζεθε ζε δέθα εθπαηδεπηηθνχο
(keyinformants). Οη επηά ήηαλ απφ Θεζζαινλίθε θαη νη ηξεηο απφ έξξεο, Μπηηιήλε θαη Λάξηζα. Βίραλ πάλσ
απφ δεθαπέληε έηε ππεξεζίαο σο ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνί κέζα ζηελ ηάμε, είλαη δηάθνξεο εηδηθφηεηεο θαη είηε
ππήξμαλ ζην άκεζν παξειζφλ ζηειέρε ζε ζρνιηθέο κνλάδεο Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο,
είηε ππεξεηνχλ ζήκεξα σο ζηειέρε. ηηο αξρέο Οθησβξίνπ 2018, ε εξεπλήηξηα έζηεηιε κήλπκα ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ θαη επηθνηλψλεζε ηειεθσληθά κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Ώλαιχζεθαλ θαη δηεπθξηλίζηεθαλ ν
ζθνπφο θαη ην πιαίζην ηεο έξεπλαο, ν ηίηινο ηεο εξγαζίαο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίνλ ζα γηλφηαλ ε δηαδηθαζία
ηεο ζπλέληεπμεο. Έγηλε ζαθέο φηη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ έξεπλα ζα ήηαλ αλψλπκε θαη ηα δεδνκέλα πνπ ζα
ζπιιέγνληαλ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ κφλνλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο δηπισκαηηθήο έξεπλαο θαη ηε
δεκνζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζην παξφλ ζπλέδξην. ηε ζπλέρεηα, ζηάιζεθαλ κε ην ειεθηξνληθφ
ηαρπδξνκείν ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ψζηε λα έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ην ρξνληθφ πεξηζψξην γηα λα ηα
κειεηήζνπλ, λα θάλνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο θαη λα θαηαιήμνπκε απφ θνηλνχ ζηα ηειηθά εξεπλεηηθά
εξσηήκαηα (βι. Πίλαθαο 1).
Σν εκηδνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην πξνέθπςε ζχκθσλα κε ηελ Κιαζηθή κέζνδνο Delphi (Gupta θαη Clarke, 1996)
ε νπνία αθνξά κηα δνκεκέλε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία κηα ζεηξά απφ εξσηεκαηνιφγηα
ζπληάζζνληαη θαη δηαλέκνληαη ζε κηα νκάδα εξσηψκελσλ, κε ζθνπφ ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ γηα ην ζέκα πνπ
δηεξεπλάηαη. Οη εθπαηδεπηηθνί ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, θαηφπηλ ζπλαίλεζή ηνπο, απνθξίζεθαλ φηη νη
εξσηήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ νη θαηάιιειεο γη‟ απηήλ ηελ έξεπλα.
Γηα ιφγνπο δενληνινγίαο πνπ δηέπεη ηηο ζπλεληεχμεηο, νη ζπλαληήζεηο έγηλαλ κε ηε ζπγθαηάζεζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζηνπο ρψξνπο θαη ηηο ψξεο πνπ εθείλνπο δηεπθφιπλε ελψ παξάιιεια γηλφηαλ ελεκέξσζε γηα ηε
δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο ε νπνία θπκαηλφηαλ απφ 12-16 ιεπηά. Οη πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο ερνγξαθήζεθαλ
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θαηφπηλ ζπλαίλεζεο ησλ ζπλαδέιθσλ εθπαηδεπηηθψλ, απνκαγλεηνθσλήζεθαλ θαη θαηαγξάθεθαλ ζε θείκελν
Word, ψζηε λα γίλεη ε θσδηθνπνίεζε θαη επεμεξγαζία ηνπο. Ώθνχ δεηήζεθε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα
αλαθέξνπλ ηα έηε ππεξεζίαο ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε, ηηο ζέζεηο απφ ηηο νπνίεο πέξαζαλ θαη ηε ζέζε πνπ
θαηέρνπλ θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ησλ εξσηεκάησλ, δηαηππψζεθαλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα σο εμήο
φπσο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ Πίλαθα 1. Σα εξσηήκαηα ρσξίζηεθαλ ζε πέληε ζεκαηηθέο ελφηεηεο. Δ πξψηε
αθνξνχζε κνπζηθέο ζπνπδέο πνπ έρνπλ θάλεη νη εθπαηδεπηηθνί, ε δεχηεξε ην πνζν πξνζσπηθφ ρξφλν δηέζεζαλ
γη‟απηέο, ε ηξίηε αλαθεξφηαλ ζε δεμηφηεηεο πνπ απνθηηνχληαη θαηά ηε κειέηε ηεο κνπζηθήο, ε ηέηαξηε ζηα “soft
skills” πνπ αλαπηχζνπλ ή φρη ζηα δηνηθεηηθά ηνπο θαζήθνληα σο δηεπζπληέο θαη πξνήιζαλ απφ ηε δηάξθεηα ησλ
κνπζηθψλ ηνπο ζπνπδψλ θαη εκπεηξηψλ θαη ε ηειεπηαία ζρεηηδφηαλ κε ην εάλ ε γεληθφηεξε κνπζηθή θνπιηνχξα
πνπ απέθηεζαλ ηνπο βνήζεζε ζηε δηεπζπληηθή ηνπο ζέζε πξνθεηκέλνπ λα ρεηξηζηνχλ θαιχηεξα ζπκπεξηθνξέο
θαη θαηαζηάζεηο.
Πίλαθαο 1.
Αληηζηνηρία Δξεπλεηηθψλ Δξσηεκάησλ-Δξσηήζεσλ
ΒΡΒΤΝΔΣΕΚΏ ΒΡΧΣΔΜΏΣΏ
ΒΡΧΣΔΒΕ
1. Πεξηγξάςηε ηελ πνξεία ησλ
κνπζηθψλ ζαο ζπνπδψλ ή ηεο
ελαζρφιεζή ζαο κε ηε κνπζηθή κέρξη
ηελ ησξηλή ζαο επαγγεικαηηθή
ηδηφηεηα.

2. Πφζν απφ ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ζαο
δηαζέζαηε γηα ηε κειέηε ηεο κνπζηθήο
ή ελαζρφιεζε κε ηε κνπζηθή;

3. Τηνζεηήζαηε ηελ νξγάλσζε, ηελ
πεηζαξρία θαη ηε ζπλέπεηα, θαζψο θαη
ηελ πξνζήισζε ζην ζηφρν πνπ
απαηηνχληαη γηα λα έρεηε ην επηζπκεηφ
απνηέιεζκα θαηά ηε κειέηε ηεο
κνπζηθήο;
4. Πνηά ε ζπκβνιή ηεο κνπζηθήο ζαο
παηδείαο/ελαζρφιεζεο ζηελ αλάπηπμε
ησλ “soft skills”
δειαδή ησλ δεμηνηήησλ πνπ αθνξνχλ
πξνζσπηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο
ζαο φπσο ε:
- επηθνηλσλία
- θξηηηθή ζθέςε
- ηθαλφηεηα γηα εγεζία
- ζπκπεξηθνξά
- πξνψζεζε ηεο νκαδηθφηεηαο
- εξγαζηαθή δενληνινγία;
5. Δ γεληθφηεξε γλσξηκία κε ηε
κνπζηθή θνπιηνχξα, ζπλέβαιε ζηελ
θαιχηεξε θαηαλφεζε πεξηζηαηηθψλ
θαη ρεηξηζκφ απηψλ απφ ηε δηεπζπληηθή

1α) πνπδάζαηε ζεσξεηηθά, θάπνην φξγαλν, ζπκκεηείραηε
ζε ρνξσδίεο, ζε εθδειψζεηο κνπζηθέο;
1β) Με πνηφ είδνο κνπζηθήο αζρνιεζήθαηε; Πνηά είλαη ηα
θξηηήξηα επηινγήο;
1γ) ήκεξα αζρνιείζηε κε ηε κνπζηθή; Ώλ λαη, κε πνηφλ
ηξφπν;
1δ) Πηζηεχεηε φηη ε ζεκεξηλή ζαο ελαζρφιεζε κε ηε
κνπζηθή, ιφγσ σξηκφηεηαο θαη εκπεηξίαο, ζαο βνήζεζε λα
αλαπηχμεηε πεξηζζφηεξεο δεμηφηεηεο ζηνλ ηξφπν δηνίθεζεο
ηνπ ζρνιείνπ, απ‟φηη φηαλ ππεξεηνχζαηε σο εθπαηδεπηηθφο;
1ε) Ώλ φρη, πηζηεχεηε φηη ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιιεη ζηελ
αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζηνλ ηξφπν δηνίθεζεο ηνπ ζρνιείνπ;
2α) Υξεηάζηεθαλ θάπνηεο ζπζίεο γηα ηε κειέηε ζαο ζηε
κνπζηθή ή/θαη ηηο ζπνπδέο ζαο ή φρη;
2β) Τπάξρεη θάηη πνπ ζηεξεζήθαηε γηα ηελ ελαζρφιεζή ζαο
κε ηε κνπζηθή;
2γ) Ώλ λαη, ηί ήηαλ απηφ; πλεηέιεζε απηφ αξλεηηθά ή ζεηηθά
ζηελ πνξεία ζαο ζηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ;
2δ) Ώλ φρη, ζα επηζπκνχζαηε λα δηαζέζεηε ειεχζεξν ρξφλν
γηα λα αζρνιεζείηε κε ηε κνπζηθή; Πφζν ρξφλν ζα
ζπζηάδαηε;
3α) Ώλ λαη, ζε ηί βαζκφ ζπλέβαιαλ θαη ζε πνηνχο ηνκείο ηεο
δηεχζπλζεο ηνπ ζρνιείνπ εθαξκφζαηε απηά ηα
ραξαθηεξηζηηθά;
3β) Ώλ φρη πηζηεχεηε φηη αλ είραηε αζρνιεζεί κε ηε κνπζηθή
παηδεία ζα είραηε πεξηζζφηεξε νξγάλσζε, πεηζαξρία θαη
ζπλέπεηα ζηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ;
4α) Με πνηφ ηξφπν αλαπηχρζεθε ε θάζε κία θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ κνπζηθψλ ζαο
ζπνπδψλ/ελαζρφιεζή
ζαο κε ηε κνπζηθή;
4β) Τπάξρεη θάπνηα απφ ζαο παξαπάλσ δεμηφηεηεο πνπ δελ
αλαπηχρζεθε κέζσ ζαο κνπζηθήο ζαο παηδείαο;
4γ) Ώλ λαη, ζαο θαη γηα ζαο ιφγν;
4δ) Ώλ φρη, εθηηκάηε φηη αλ είραηε κνπζηθή
παηδεία/ελαζρφιεζε ζα ζπλέβαιε ζηελ αλάπηπμε
ησλ
παξαπάλσ “soft skills”;

- Eάλ φρη, ε γεληθφηεξε γλσξηκία κε ηε κνπζηθή θνπιηνχξα,
ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε
θαηαλφεζε
πεξηζηαηηθψλ θαη ρεηξηζκφ απηψλ απφ ηε δηεπζπληηθή ζαο
ζέζε;
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ζαο ζέζε;
Δ ζπλέληεπμε ερνγξαθήζεθε κε θηλεηφ ηειέθσλν, απνκαγλεηνθσλήζεθε θαη θαηαγξάθεθε ην θείκελν ζε Word.
Γηα λα εληζρπζεί ε εγθπξφηεηα ηεο έξεπλαο, ε εξεπλήηξηα αθνινχζεζε ηελ πξαθηηθή ηεο «επηθχξσζεο απφ ηνπο
ζπκκεηέρνληεο» (Εσζεθίδεο, 2008) θαηά ηελ νπνία γίλεηαη επηβεβαίσζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ θαη ησλ
εξκελεηψλ ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζπκκεηείραλ. Τπήξμε εληηκφηεηα απέλαληη
ζηνπο ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνχο θαη ακνηβαία εκπηζηνζχλε. Οη εξσηήζεηο δελ πεξηείραλ θαλελφο είδνπο
ζπλαηζζεκαηηθήο θφξηηζεο θαη ππήξρε ε δπλαηφηεηα απφ κέξνπο ησλ εξσηψκελσλ λα δηαθφςνπλ ηε ζπλέληεπμε
αλά πάζα ζηηγκή εάλ έλησζαλ άγρνο ή ακεραλία.
ΑΝΑΛΤΖ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ
Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα είλαη ζπλνιηθά δέθα, νθηψ γπλαίθεο θαη δχν άληξεο,
ειηθίαο απφ 42 έσο 64, θαη κε ππεξεζία ζηελ εθπαίδεπζε πνπ θπκαίλεηαη απφ ηα 17 έσο ηα 34 έηε. Οη ελλέα
ζηνπο δέθα ππεξεηνχλ αθφκα θαη ζήκεξα ζε ζέζε επζχλεο -δηεπζπληέο θαη ζπληνληζηέο εθπαίδεπζεο-, ελψ νη
δχν ζπληνλίζηξηεο έρνπλ ππεξεηήζεη θαη ζε δηεπζπληηθή ζέζε ζε ζρνιηθή κνλάδα. ινη έρνπλ παλεπηζηεκηαθέο
ζπνπδέο, ηξεηο απφ ηνπο δέθα είλαη δηνξηζκέλνη σο ΠΒ79.01 κε εηδηθφηεηα: κνπζηθνί, ηέζζεξεηο απφ ηνπο δέθα
έρνπλ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, δχν απφ ηνπο δέθα έρνπλ δηδαθηνξηθφ δίπισκα θαη ηξεηο απφ ηνπο δέθα έρνπλ
δεχηεξν βαζηθφ ηίηιν ζπνπδψλ ζε άιιν γλσζηηθφ αληηθείκελν απ‟ απηφ κε ην νπνίν είλαη δηνξηζκέλνη ζηελ
εθπαίδεπζε. Οη ελλέα ζηνπο δέθα έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη θχθινπο ή/θαη πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο κνπζηθήο
ή/θαη κνπζηθνθηλεηηθήο αγσγήο, αιιά κφλνλ νη ηέζζεξεηο ζπλερίδνπλ αθφκα θαη ζήκεξα ηε δηα βίνπ
επηκφξθσζε πάλσ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε κνπζηθή. ζνλ αθνξά ηνλ ηφπν δηακνλήο, επηά θαηνηθνχλ θαη
εξγάδνληαη ζην λνκφ Θεζζαινλίθεο, έλαο ζην λνκφ Λάξηζαο, κία ζην λνκφ εξξψλ θαη κία ζηε Μπηηιήλε.
Δ επεμεξγαζία ησλ ζπλεληεχμεσλ έγηλε κε ηε κέζνδν ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ. Ο εξεπλεηήο, ζ‟έλα ζχλνιν
ηεθκεξίσλ, επεμεξγάδεηαη ην πιηθφ γηα λα αλαθαιχςεη «ηδηφηεηεο ή θαηαζηάζεηο, αλαγλσξίζηκεο θαη δηαθξίζηκεο,
πνπ ζπγθξνηνχλ ηνπο αξκνχο ηνπ, κε ζθνπφ λα ζπλαγάγεη εηδηθά θαη έγθπξα ζπκπεξάζκαηα» (ΐάκβνπθαο,
2002). χκθσλα κε ηηο παξαηεξήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, δελ είλαη εληειψο ζαθή ηα φξηα αλάκεζα ζηε κνπζηθή
παηδεία θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηάο απφ λεαξή ειηθία, ηα νπνία ηνπο θαζφξηζαλ ζηε ζεηεία
ηνπο ζε δηεπζπληηθή ζέζε. Βπνκέλσο, ζε θάπνηα ππνεξσηήκαηα, δπζθνιεχηεθαλ λα ππνζηεξίμνπλ ηελ άπνςε
φηη απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ ε κνπζηθή ηνπο παηδείαο ήηαλ ζεκαληηθή ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ πνπ ηνπο
θαζφξηζαλ σο ζηειέρε.
Βπηπιένλ, ηέζεθε ν πεξηνξηζκφο φηη γηα λα δηεμαρζεί ζσζηά ην απνηέιεζκα, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηέρνπλ ή
ζα ζπκκεηέρνπλ κειινληηθά γηα πεξαηηέξσ δηεπξεχλεζε ελδερνκέλσο ηνπ δεηήκαηνο, πξέπεη λα κελ έρνπλ
αζρνιεζεί εξαζηηερληθά θαη πεξηζηαζηαθά κε ηε κνπζηθή, αιιά λα έρνπλ νινθιεξσκέλν θχθιν ζπνπδψλ ζε
καθξνρξφληα βάζε θαη ηδηαηηέξσο πάλσ ζηηο θιαζηθέο ζπνπδέο κνπζηθήο θαη φρη ζηελ παξαδνζηαθή κνπζηθή, ε
νπνία δε δηέπεηαη ζηε ζεσξία ηεο απφ ηνπο ίδηνπο απζηεξνχο θαλφλεο ηεο θιαζηθήο κνπζηθήο. Παξαηεξήζεθε ην
γεγνλφο φηη ζε θακία εξψηεζε δελ είρακε αξλεηηθή απάληεζε.
Πίλαθαο 2
Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα – Απνηειέζκαηα ζπλεληεχμεσλ
ΐαζηθά Βξεπλεηηθά Βξσηήκαηα
Ώπνηειέζκαηα
1. Πεξηγξάςηε ηελ πνξεία ησλ κνπζηθψλ ζαο ζπνπδψλ - 3 ζηνπο 10 έρνπλ πηπρίν, δίπισκα ζηε κνπζηθή
ή ηεο ελαζρφιεζή ζαο κε ηε κνπζηθή κέρξη ηελ
(Χδείν ή/θαη Παλεπηζηήκην)
ησξηλή ζαο επαγγεικαηηθή ηδηφηεηα.
- νη ππφινηπνη επηά παξαθνινχζεζαλ είηε
θχθινπο/πξνγξάκκαηα εηήζηα/δχν εηψλ επηκφξθσζεο
είηε έθαλαλ πνιιά ρξφληα ζπνπδέο, αιιά θάπνηα
ζηηγκή ζηακάηεζαλ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο ρσξίο λα
απνθηήζνπλ ηίηιν ζπνπδψλ
2. Πφζν απφ ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ζαο δηαζέζαηε γηα ηε - 3 ζηνπο δέθα δήισζαλ φηη ζηεξήζεθαλ θάηη απφ ηελ
κειέηε ηεο κνπζηθήο ή ελαζρφιεζε κε ηε κνπζηθή;
πξνζσπηθή ηνπο δσή σο έθεβνη γηα ηηο ζπνπδέο ζηε
κνπζηθή
- νη επηά ζεσξνχλ φηη ε κνπζηθή ήηαλ ηξφπνο δσήο,
ζπζίαζαλ ηνλ ρξφλν ηνπο, αιιά ην έθαλαλ κε ηδηαίηεξε
επραξίζηεζε
3. Τηνζεηήζαηε ηελ νξγάλσζε, ηελ πεηζαξρία θαη ηε
ζπλέπεηα, θαζψο θαη ηελ πξνζήισζε ζην ζηφρν πνπ
απαηηνχληαη γηα λα έρεηε ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα
θαηά ηε κειέηε ηεο κνπζηθήο;

ινη απάληεζαλ ζεηηθά. [Σέζεθε φκσο ν
πξνβιεκαηηζκφο θαηά πφζν ε κνπζηθή ήηαλ απηή πνπ
ηνπο έκαζε ηελ πεηζαξρία, νξγάλσζε θ.ά. ή ήηαλ
ραξαθηεξηζηηθά ήδε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο].
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4. Πνηά ε ζπκβνιή ηεο κνπζηθήο ζαο
παηδείαο/ελαζρφιεζεο ζηελ αλάπηπμε ησλ “soft skills”
δειαδή ησλ δεμηνηήησλ πνπ αθνξνχλ πξνζσπηθέο θαη
θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ζαο φπσο ε:
- επηθνηλσλία
- θξηηηθή ζθέςε
- ηθαλφηεηα γηα εγεζία
- ζπκπεξηθνξά
- πξνψζεζε ηεο νκαδηθφηεηαο
- εξγαζηαθή δενληνινγία;

ινη απάληεζαλ ζεηηθά, φηη δειαδή αλαπηχρζεθαλ νη
δεμηφηεηεο θπξίσο φκσο νη παξαθάησ θαη κε ηελ εμήο
ζεηξά:
- επηθνηλσλία
- πξνψζεζε ηεο νκαδηθφηεηαο
- ζπκπεξηθνξά

5. Δ γεληθφηεξε γλσξηκία κε ηε κνπζηθή θνπιηνχξα, ινη απάληεζαλ ζεηηθά θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ε θξάζε
ζπλέβαιε ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε πεξηζηαηηθψλ φηη “φπνηνο έρεη κνπζηθή παηδεία δηεπξχλεη ηνπο
θαη ρεηξηζκφ απηψλ απφ ηε δηεπζπληηθή ζαο ζέζε;
νξίδνληέο ηνπ θαη είλαη πεξηζζφηεξν αλεθηηθφο απφ
άιινπο ζηε δηαθνξεηηθφηεηα”.
Ώπφ ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, ζπκπεξαίλνπκε φηη ε κνπζηθή παηδεία
δηακνξθψλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ελφο δηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο ζε κεγάιν βαζκφ. Δ
κνπζηθή θνπιηνχξα πνπ έρεη απνθηήζεη έλαο δηεπζπληήο ζπκβάιεη απνηειεζκαηηθά ζηελ πξνψζεζε ηεο
ζπιινγηθφηεηαο, ζηελ θαιχηεξε επηθνηλσλία κε ηνπο καζεηέο, ηνπο γνλείο, ηνπ ζπλαδέιθνπο ηνπ θαη ηε
δηαρείξηζε ηφζν ησλ δηαθφξσλ ζπγθξνχζεσλ φζν θαη αγρσηηθψλ θαηαζηάζεσλ.
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΡΟΣΑΔΗ
Δ δηνίθεζε ελφο ζρνιείνπ ζα πξέπεη λα έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα πνπ πξνηείλνπλ ε
Argyropoulou θαη Symeonidis γηα λα κπνξέζεη ζε αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο λα είλαη απνηειεζκαηηθή:
- λα έρεη ηα απαξαίηεηα ηππηθά πξνζφληα ηα νπνία είλαη κεηξήζηκα. Οη γλψζεηο πάλσ ζηε δηνίθεζε θαη ην
κάλαηδκελη ζα πξέπεη λα είλαη πξναπαηηνχκελεο γηα ηε ζέζε απηή,
- λα έρεη δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο, λα γλσξίδεη ηε λνκνζεζία θαη λα κπνξεί λα ρεηξηζηεί δηάθνξα πεξηζηαηηθά
βαζηδφκελε ζε απηήλ,
- λα έρεη ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο πνπ δελ κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ αξηζκεηηθά απφ ηε κία, αιιά
είλαη απαξαίηεηα ζπζηαηηθά γηα λα κπνξέζεη λα πινπνηήζεη ην φξακά ηεο.
ην ηξίην απηφ γλψξηζκα, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηε πξνζσπηθφηεηαο, έξρεηαη λα πξνζηεζεί ε κνπζηθή παηδεία πνπ
ζα είλαη θαιφ λα έρεη ν εθπαηδεπηηθφο ν νπνίνο δηεθδηθεί κία ζέζε επζχλεο. Ο εθπαηδεπηηθφο κε κνπζηθή
παηδεία, έρεη δηηηή ππφζηαζε: ηφζν ηνπ παηδαγσγνχ, φζν θαη ηνπ θαιιηηέρλε. Έρεη δειαδή πεξηζζφηεξεο
δπλαηφηεηεο θαη κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί ηε δχλακε ηεο ηέρλεο γηα λα πξνσζήζεη ην ζπλεξγαηηθφ πλεχκα θαη
ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε ζε κηα επνρή αληαγσληζκνχ, λα εκπλεχζεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηελ θξηηηθή
ζθέςε θαη ηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο, ζε κηα επνρή πνπ καο ζέιεη παζεηηθνχο, άβνπινπο θαη αδξαλείο.
Δ καθξνρξφληα ελαζρφιεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηε κνπζηθή, ηνλ νδεγεί ζηε δεκηνπξγία, κε ην πέξαζκα ησλ
εηψλ, κηαο πνιπδηάζηαηεο πξνζσπηθφηεηαο, ε νπνία έρεη πεξηζζφηεξε αλνρή ζην δηαθνξεηηθφ θαη ελδηαθέξνλ
γηα ηελ εθαξκνγή λέσλ θαηεπζπληήξησλ ηάζεσλ πνπ δηακνξθψλνληαη απφ ην επξχηεξν πνιηηηθν-θνηλσληθφηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ ηεο ζεκεξηλήο επνρήο.
Πξνηείλεηαη ινηπφλ λα παξέρεηαη κνπζηθή παηδεία ζε φιεο ηηο βαζκίδεο αλειιηπψο ψζηε λα κπνξεί ν άλζξσπνο
λα αλαπηχμεη δεμηφηεηεο φπσο ε νξγάλσζε θαη ε πεηζαξρία νη νπνίεο είλαη απαξαίηεην εξγαιείν ζε κία
δηεπζπληηθή ζέζε ζρνιείνπ. Ώπηφ κπνξεί λα γίλεη είηε κε ηε δεκηνπξγία κνπζηθψλ ζρνιείσλ θαη ζε πξσηνβάζκην
επίπεδν, δειαδή απφ ην λεπηαγσγείν, φπνπ ζα εληζρπζνχλ ηα καζήκαηα αηζζεηηθήο παηδείαο, είηε κε ηε
δεκηνπξγία δίσξνπ καζήκαηνο “κνπζηθήο έθθξαζεο θαη δεκηνπξγίαο” πνπ ζα εληαρζεί ζε φια ηα ζρνιεία
αλεμαξηήησο εληφο ηνπ σξνινγίνπ ηνπο πξνγξάκκαηνο ή ζηε δψλε ηεο νινήκεξεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
Σν κάζεκα απηφ ππάξρεη κφλνλ ζην σξνιφγην πξφγξακκα ησλ Μνπζηθψλ ρνιείσλ φπνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα ν
καζεηήο λα αλαπηχμεη ηε ζπλεξγαηηθφηεηα, ηελ νκαδηθφηεηα, ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ απφ ηε
ζηηγκή πνπ ηνπ δεηείηαη λα ζπκπξάμεη κε ζε έλα ζχλνιν κε άιινπο κνπζηθνχο.
Σέινο, ε κνπζηθή παηδεία ζα έπξεπε λα είλαη απαξαίηεην πξνζφλ ην νπνίν κνξηνδνηείηαη κε ζπγθεθξηκέλν
πνζνζηφ ζηηο θξίζεηο ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ζέζεηο επζχλεο (δηεπζπληέο, ππνδηεπζπληέο) ζε
ζρνιηθέο κνλάδεο. Εδηαηηέξσο, φζνλ αθνξά ηα Μνπζηθά θαη Καιιηηερληθά ρνιεία, ε κνπζηθή παηδεία πξέπεη λα
κνξηνδνηείηαη κε ζαθή θξηηήξηα γηα ηε ζέζε ηνπ δηεπζπληή θαη ηνπ ππνδηεπζπληή θαη λα ιακβάλεηαη ππφςε
φπσο ηα ππφινηπα ηππηθά πξνζφληα.
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Δηζαγσγή: Δ παξνχζα εηζήγεζε ζηνρεχεη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαζψο θαη ηεο πηινηηθήο
εθαξκνγήο ζηε δηδαθηηθή ηφζν ηνπ καζήκαηνο ηεο Εζηνξίαο ηεο Γ΄ Λπθείνπ φζν θαη ζηελ αλάιπζε ησλ
ηζηνξηθψλ πεγψλ ηεο, σο θαηεπζπληήξην δχλακε, γηα ηελ νξζή θαηαλφεζε θαη εθκάζεζε ησλ πηπρψλ ηεο
ζχγρξνλεο Βιιεληθήο Εζηνξίαο, φπσο έρνπλ απνηππσζεί ελ πνιινίο, ζε φιν ην θάζκα ηνπ πξσηνγελνχο θαη
δεπηεξνγελνχο αξρεηαθνχ πιηθνχ.
θνπφο: Κχξηνο ζηφρνο θαη ζθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε πξνζέγγηζε θαη ε εθαξκνγή κίαο ζχγρξνλεο
εθπαηδεπηηθήο πιαηθφξκαο, ε νπνία ζα απνηειέζεη θηλεηήξην δχλακε ζηελ θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο ηεο
Εζηνξίαο, σο κέζν ηεο δηδαθηηθήο. Δ Εζηνξία απνηειεί ζεκείν ζηίμεο (χπαξμεο) ελφο ιανχ, θαζψο επεξεάδεη
ζεηηθά ή αξλεηηθά ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπ, ηελ ηδενινγία ηνπ, ηηο θηινδνμίεο ηνπ θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπ.
Ώθφκε, ε δηδαθηηθή ηνπ καζήκαηνο ηεο Εζηνξίαο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή θαζψο θαηέρεη εμέρνληα ξφιν ζηε
δηακφξθσζε ηεο ηζηνξηθήο ζπλεηδήζεσο ελφο ιανχ.
Τιηθφ θαη κέζνδνο:Δ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνοπαξνπζηάδεη φςεηο ηεο Νενειιεληθήο Εζηνξίαο απφ ην 1821
έσο ην 1936, θαη εζηηάδεη ηηο πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο θαη εμειίμεηο ζηελ Βιιάδα.
Ώλαιπηηθφηεξα, ην κάζεκα ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξηο δηδαθηηθέο ελφηεηεο ησλ 75 ιεπηψλ θαη πεξηιακβάλεη: α)
καζήκαηα εμ‟ απνζηάζεσο (ηειεθπαίδεπζε ή e-learning) κέζσ ηνπ πηινηηθήο πιαηθφξκαο, θαζψο θαη β)
αηνκηθή κειέηε θαη εμάζθεζε ησλ καζεηψλ κε ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηε πηινηηθή πιαηθφξκα: «moodle» ηνπ
ΏΣΒΕ Θεζζαινλίθεο ρξεζηκνπνηψληαο νπνηαδήπνηε ζηηγκή ην δηαδίθηπν. Οη θχξηνη ζηφρνη ηνπ δηδάζθνληνο
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηεζζάξσλ καζεκάησλ, αλαθέξνληαη σο εμήο: α) ε νξζή ηεθκεξίσζε φισλ ησλ
ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ηεο Νεφηεξεο Βιιεληθήο Εζηνξηνγξαθίαο, ψζηε λα θαηαλνήζνπλ, ελ πνιινίο, νη
καζεηέο ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο, β) ε ζπγθέληξσζε θαη θαηαγξαθή ηνπ πξσηνγελνχο
αξρεηαθνχ πιηθνχ ησλ ηζηνξηθψλ πεγψλ, πνπ ζα εληζρχζνπλ ηελ κειέηε ηνπ καζήκαηνο, γ) ε αλάιπζε ηνπ
ηξφπνπ πξνζέγγηζεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ, ψζηε λα γίλεη «θηήκα εο αεί» ζηνπο καζεηέο, νη
νπνίνη ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηεξεπλήζνπλ απφ κφλνη ηνπο ηελ νξζφηεηα ή κε κηαο ηζηνξηθή πεγήο, ρσξίο
ηελ άκεζε παξέκβαζε ηνπ δηδάζθνληνο.
Απνηειέζκαηα: Δ πηινηηθή εθαξκνγή«moodle» ηνπ ΏΣΒΕ Θεζζαινλίθεο ρξεζηκνπνηήζεθε σο θχξην εξγαιείν
ζηε δηδαθηηθή ηεο Εζηνξίαο ηεο Γ΄ Λπθείνπ. Δ ελέξγεηα απηή ζηνρεχεη ζηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ καζεηή κε
απηέο ηηο δηαθνξεηηθέο νπηηθέο, ψζηε λα εμειίμεη ηελ ππάξρνπζα γλψζε πνπ δηαζέηεη θαη λα εηζαρζεί ζηελ
ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ.
πκπέξαζκα: Ο θάζε καζεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κειεηήζεη ην εξεπλεηηθφ πιαίζην πνπ επηζπκεί κε ηε
ρξήζε νπηηθνανπζηηθψλ κέζσλ θαζψο θαη κε ηελ εζηίαζε ζε πξσηνγελέο αξρεηαθφ πιηθφ ηζηνξηθψλ πεγψλ. Δ
δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο ηεο Γ Λπθείνπ κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ απνηειεί κεγάιε
θαηλνηνκία ζε κηα επνρή φπνπ ηα ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα έρνπλ εμειηρζεί ζε κέγηζην βαζκφ. Δ εμέιημε ηεο
δηδαθηηθήο ηνπ καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο, κέζσ ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο, πξνζδηνξίδεη κηα λέα νπηηθή θαη
ζπκβάιιεη ηα κέγηζηα ζηε βειηίσζε, αλάπηπμε θαη πξνψζεζε ηεο ηζηνξηθήο γλψζεο.
Λέμεηο Κιεηδηά: Αηδαθηηθή ησλ ηζηνξηθψλ πεγψλ, Εζηνξία ζηε Γ΄ Λπθείνπ, κέζνδνο εμ‟ απνζηάζεσο
εθπαίδεπζεο (MOOC).
ΔΗΑΓΧΓΖ
Ώξρηθά, ζα ήηαλ άμην ιφγνπ λα αλαθεξζεί έλαο ζχληνκνο νξηζκφο ηεο δηδαθηηθήο. Βίλαη γεληθά απνδεθηφ ζε
φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θχθινπο πσο ε δηδαθηηθή ηνπ καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο (Γαηζψηεο Παλαγηψηεο.
2004) έρεη αλαπηπρζεί ηδηαίηεξα ζηηο Βπξσπατθέο ρψξεο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, κε θχξην γλψκνλα, ηελ
αλάπηπμε λέσλ κεζνδνινγηψλ γχξσ απφ ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξηθήο επηζηήκεο. Πξφθεηηαη γηα κία
ζπλδηδαζθαιία, βηβιηνγξαθίαο θαη ηεθκεξίσλ (πεγψλ), ε νπνία απνδίδεη ηα κέγηζηα ζην θάζε εθπαηδεπηηθφ
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ζχζηεκα, δηφηη πξνζπαζεί λα ζπλδπάζεη ηηο ηζηνξηθέο γλψζεηο πνπ ιακβάλνπλ νη καζεηέο απφ ηε κειέηε
ζρεηηθψλ εγρεηξηδίσλ κε ηελ αλάιπζε, εμέηαζε θαη εξκελεία ηζηνξηθψλ ηεθκεξίσλ (Κφθθηλνο, Γ. & Κάββνπξα
Θ., 2011).
Έλα ζχζηεκα πνπ αλαπηχζζεη ηφζν ην ζεσξεηηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν πξέπεη λα εληάμεη ν καζεηήο ηελ
πεγή, φζν θαη ηελ πξαθηηθή εμάζθεζε ζε πξσηνγελή αξρεηαθφ πιηθφ. Σα απνηειέζκαηα είλαη ζαθψο θαιχηεξα,
επεηδή ν θάζε καζεηήο εζηηάδεη ζηελ έξεπλα λέσλ ζηνηρείσλ θαη φρη ζηε βαξεηή θαη θνπξαζηηθή απνζηήζηζε
ησλ θεηκέλσλ πνπ ππάξρνπλ ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα(Κφθθηλνο, Γ., 2006).
Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, ζα πξέπεη λα ηνληζζεί πσο νη ηζηνξηθέο πεγέο αλαπιάζνπλ θαη εμειίζζνπλ ην κάζεκα
ηεο ηζηνξίαο θαζψο επηδηψθνπλ ηελ νξζή εθκάζεζε θαη ηεθκεξίσζε φισλ ησλ πηπρψλ ηνπ καζήκαηνο. Κχξηνο
ζηφρνο, ινηπφλ, ηεο δηδαθηηθήο ηεο ηζηνξίαο κπνξεί λα ζεσξεζεί ε αλάπηπμε ησλ πλεπκαηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ
καζεηψλ, φπσο ε θξηηηθή ζθέςε ζε δηάθνξα δεηήκαηα θαη ν επηθείκελνο πξνβιεκαηηζκφο, ν νπνίνο νδεγεί ζε
ξεηνξηθά εξσηήκαηα πνπ ζηνρεχνπλ ζηνλ δηαξθή θαη επνηθνδνκεηηθφ δηάινγν ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο,
ηφζν ζε επίπεδν ηάμεσο φζν θαη ζε επίπεδν ζχγρξνλεο ειεθηξνληθήο εθπαίδεπζεο.
Ώθφκε, ε αμηνπνίεζε ησλ ηζηνξηθψλ πεγψλείλαη απαξαίηεηε γηα ηε δηδαθηηθή ηνπ καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο,
δηφηη απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ ηζηνξηθψλ δεηεκάησλ θαζψο θαη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηζηνξηθήο
ζθέςεο. Ώλαπηχζζεη, επίζεο, θξηηηθφ πλεχκα ζηνπο καζεηέο θαζψο ηνπο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα εμειίμνπλ
ηελ ηθαλφηεηα ηνπο ζηελ ζχλζεζε ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ (Πξαζζά Ώλίηα, 1999: 34-38). Γηα ηελ νξζή ρξήζε
ησλ ηζηνξηθψλ πεγψλ απαηηείηαη ε ηήξεζε νξηζκέλσλ βαζηθψλ θαη επηζηεκνληθψλ αξρψλ, φπσο ραξαθηεξηζηηθά
αλαθέξνληαη παξαθάησ: α) ε πξνζεθηηθή επηινγή ησλ ηζηνξηθψλ πεγψλ, αλ δειαδή ηνπνζεηνχληαη ζε
πξσηνγελή ή δεπηεξνγελή αξρεηαθφ πιηθφ, β) ε πνηθηιία ρξεζηκνπνηνχκελσλ πεγψλ, γ) ε θαιή γλψζε ησλ
ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ ηελ επνρή πνπ ιακβάλεη ρψξα ε ηζηνξηθή πεγή, δ) ε ππνβνιή δηαηππσκέλσλ εξσηήζεσλ
κε απφιπηε ζαθήλεηα, ψζηε λα απνδνζνχλ κε νξζφηεηα νη ζηφρνη ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο θαζψο θαη ε) ε
έληαμε ηεο πεγήο ζην ζπγθεθξηκέλν, θάζε θνξά, ηζηνξηθφ πιαίζην πνπ επξφθεηην λα κειεηεζεί.
Δ ζπλήζεο θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ηζηνξηθψλ πεγψλ ηεο Νεφηεξεο θαη χγρξνλεο Βιιεληθήο Εζηνξίαο πνπ
ιακβάλνπλ ρψξα ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηεο Γ΄ Λπθείνπ, ζεκεηψλεηαη σο εμήο: α) γξαπηέο πεγέο {φπσο ιφγνπ
ράξε: αθεγεκαηηθέο πεγέο, επίζεκα θξαηηθά έγγξαθα, γεληθά αξρεία ηνπ θξάηνπο, ηδησηηθά έγγξαθα,
εθεκεξίδεο (ηχπνο), πεξηνδηθά}, β) παξαζηαηηθέο πεγέο (π.ρ. εηθφλεο, ζθίηζα, γεινηνγξαθίεο, ράξηεο,
δηαγξάκκαηα κε πνζνηηθά θαη πνηνηηθά κεγέζε) θαζψο θαη γ) απηηθέο πεγέο (π.ρ. λνκίζκαηα, ζθξαγίδεο, ζηνιέο,
φπια, θηίξηα, ηείρε), (Πξαζζά Ώλίηα, 1999).
ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα γίλεη ηδηαίηεξε κλεία, ζηηο ΐαζηθέο αξρέο ζρνιηαζκνχ κηαο ηζηνξηθήο πεγήο, νη
νπνίεο θαζνξίδνπλ ηελ νξζή κειέηε θαη έξεπλα ελφο ηζηνξηθνχ δεηήκαηνο, πνπ πξφθεηηαη λα απαζρνιήζεη ηνπο
καζεηέο ζε φια ηα επίπεδα ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Βπηγξακκαηηθά αλαθέξνληαη παξαθάησ σο εμήο
(Μαπξνζθνχθεο Κ. Αεκήηξεο, 2005):
• Ώξρηθά, δηαβάδνπκε κε πξνζνρή θαη ζχλεζε ηελ επηθείκελε ηζηνξηθή πεγή, ψζηε λα θαηαλνήζνπκε ην
πεξηερφκελφ ηεο, ππνγξακκίδνληαο επηπξνζζέησο κεξηθά ρσξία ηνπ θεηκέλνπ, πνπ ζεσξνχκε πσο είλαη άμηα
ιφγνπ.
• Έπεηηα, ηνπνζεηνχκε ηελ ηζηνξηθή πεγή ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ρξφλν πνπ γξάθηεθε, ψζηε λα ηελ θαηαλνήζνπκε
θαη λα ηελ ζρνιηάζνπκε ζσζηά, απνθεχγνληαο ηνπο ηζηνξηθνχο αλαρξνληζκνχο θαζψο θαη ηνπο αλνχζηνπο
πιαηεηαζκνχο.
• ηε ζπλέρεηα, επηζεκαίλνπκε ηηο «ιέμεηο ή θξάζεηο θιεηδηά», γηα λα θαηαλνήζνπκε ην λφεκά ηεο, θαζψο θαη ην
ιφγν πνπ γξάθηεθε, δει. ηα θίλεηξα θαη ηηο πξνζέζεηο ηνπ ζπγγξαθέα, ηα κελχκαηα πνπ ήζειε λα «πεξάζεη»,
ηελ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζεί, ηελ νπηηθή ηνπ γσλία γηα ηα κείδνλνο ζεκαζίαο ηζηνξηθά δεηήκαηα, ηελ
πνιηηηθή ηνπ ηδενινγία, θιπ.
• Με ηε βνήζεηα ησλ ηζηνξηθψλ καο γλψζεσλ, πξνζπαζνχκε λα απνθσδηθνπνηήζνπκε ην λφεκα νξηζκέλσλ
θξάζεσλ, πνπ θαζνξίδνπλ ην λφεκα ηεο ηζηνξηθήο πεγήο.
• Ώλαδεηνχκε (αλ ε πεγή πξνζθέξεηαη γη‟ απηφ) ηε ζρέζε αηηίσλ - απνηειεζκάησλ.
• Ώμηνινγνχκε ηε ζεκαζία ηεο πεγήο, γηα ηελ επνρή πνπ γξάθηεθε, αιιά θαη ηε ζπγθξίλνπκε κε ηελ
ηζηνξηνγξαθία ηνπ ζήκεξα, κε ζηφρν πάληα ηελ εμαγσγή λέσλ ζπκπεξαζκάησλ, γηα ην φθεινο ηεο ηζηνξηθήο
επηζηήκεο.
• Βμεηάδνπκε ηνλ βαζκφ αληηθεηκεληθφηεηάο ηεο, θαζψο θαη ηελ αμηνπηζηίαο ηεο (κε βάζε ηα φζα γλσξίδνπκε γηα
ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα).
• ηεξηδφκαζηε ζε πξνθνξηθέο καξηπξίεο, αλ ππάξρνπλ, ζρεηηθέο πάληα κε ην ζέκα.
• Σέινο, θάλνπκε έλαλ νιφπιεπξν ζρνιηαζκφ, εθθξάδνληαο απαξαίηεηα θαη ηελ πξνζσπηθή καο άπνςε κε
επηρεηξήκαηα.
ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΖ ΗΣΟΡΗΑ
Ώλαιπηηθφηεξα, ε κεζνδνινγία πνπ θξίλεηαη πξνηηκεηέα λα αθνινπζήζεη ν καζεηήο ψζηε λα νδεγεζεί ζηελ
νξζή θξίζε θαη αμηνιφγεζε ηεο ηζηνξηθήο πεγήο, ε νπνία απνηειεί θχξην κέζσ δηδαθηηθήο ηεο ηζηνξίαο.
Πξφθεηηαη γηα ηελ ζχλζεζε θαη παξάζεζε πεγψλ. Με ηε κέζνδν ηεο ζχλζεζεο, ν καζεηήο επηρεηξεί λα
ζπλδπάζεη ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα κε απηά ηεο πεγήο. Καηά ηελ αλάγλσζε ηεο πεγήο πξέπεη ν καζεηήο λα
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εληνπίζεη ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ έρνπλ λνεκαηηθή ζπλάθεηα κε φζα ν ίδηνο γλσξίδεη απφ ηε κειέηε ηζηνξηθψλ
βηβιίσλ θαη εγρεηξηδίσλ.
Έπεηηα, είλαη ζεκηηή ε θαηαζθεπή ελφο ζπλνπηηθνχ ζρεδηαγξάκκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε θαιχηεξε
θαη φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξε ζχλδεζε θαη ηαχηηζε ησλ δεδνκέλσλ πεγήο θαη ηεο βηβιηνγξαθίαο. Σν
ζρεδηάγξακκα απνηειείηαη απφ δχν ζηήιεο. ηελ πξψηε ζηήιε ζεκεηψλνπκε πεξηιεπηηθά ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
απαηηνχληαη απφ ηελ βηβιηνγξαθία θαη ζηε δεχηεξε ζηήιε ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απφ ηελ πεγή. ηελ
πεξίπησζε πνπ ε πεγή θαηαγξάθεη αληίζεηεο απφςεηο απφ εθείλεο ηεο βηβιηνγξαθίαο πξέπεη, αθνχ πξψηα
γξάςνπκε ηηο ηζηνξηθέο καο γλψζεηο, λα ζεκεηψζνπκε θαη ηελ αληίζεζε ηεο πεγήο θαη ζηε ζπλέρεηα λα
αλαθεξζνχκε αλαιπηηθά ζηε δηάζηαζε ησλ απφςεσλ θαη ηελ αηηηνιφγεζε ηνπο (Μαπξνζθνχθεο Κ. Αεκήηξεο,
2005).
ηε ζπλέρεηα, ν καζεηήο κε ηε βνήζεηα ηνπ δηδάζθνληνο ζηνρεχεη ζηελ αλαγλψξηζε ηεο ηαπηφηεηαο ηεο
ηζηνξηθήο πεγήο: εμεηάδεη δειαδή ην είδνο ηεο, ηνλ δεκηνπξγφ ηεο, ηνλ ρξφλν ζπγγξαθήο ηεο (πεγή παιαηά ή
ζχγρξνλε), ηνλ ζθνπφ ηεο ζπγγξαθήο ηεο, κειεηά ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο γξάθεθε ε πεγή θαη ηελ
εληάζζεη ζην ηζηνξηθφ ηεο πιαίζην. Βπίζεο, εμεηάδεη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη αμηνπηζηία ηεο πεγήο. ην
ζεκείν απηφ επηζεκαίλνληαη ε ζρέζε ηνπ ζπγγξαθέα κε ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα θαη ηα πξφζσπα ηεο επνρήο ηνπ, ε
πξνέιεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ, νη παξαιείςεηο, ε αλαδήηεζε θηλήηξσλ θαη πξνζέζεσλ ηνπ δεκηνπξγνχ ηεο
πεγήο θαη, ε δηάθξηζε ζρνιίσλ - γεγνλφησλ (αθθά ΐαζηιηθή, 2003). Ώπηφ βνεζάεη ηνλ καζεηή λα δηαθξηβψζεη
ηελ αμηνπηζηία ή κε ηνπ παξαζέκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνρσξήζεη ζηελ αλάιπζή ηνπ. Καηά ηελ νπνία,
εληνπίδνληαη νη ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξνέβε έλα ηζηνξηθφ πξφζσπν, νη ιφγνη πνπ ηνλ νδήγεζαλ ζε απηέο ηηο
ελέξγεηεο, νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ελήξγεζε. Βπίζεο πξέπεη λα αζθεζεί θξηηηθή ησλ ελεξγεηψλ απηψλ θαη λα
ζθηαγξαθεζεί ε πξνζσπηθφηεηά δεκηνπξγνχ ηεο πεγήο.Έηζη, ν καζεηήο ζπγθεληξψλεη ηηο πιεξνθνξίεο, δειαδή
ηα δεδνκέλα ηεο πεγήο ηνπ, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ ηζηνξηθή πεξίνδν πνπ κειεηά θαη κπνξνχλ λα
αμηνπνηεζνχλ (αθθά ΐαζηιηθή, 2003).
Βπηπιένλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ καζεηή ε εξκελεία ηεο πεγήο κε βάζε ηε
δηαηχπσζε ζπγθεθξηκέλσλ εξσηεκάησλ θαζψο θαη ε ζχλδεζή ηεο κε ηελ ηζηνξηθή αθήγεζε. Δ ζχλδεζε απηή
κπνξεί λα γίλεη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο: είηε παξαγσγηθά, μεθηλψληαο απφ ηα ζηνηρεία ηεο ηζηνξηθήο αθήγεζεο
θαη θαηαιήγνληαο ζηελ πεγή, είηε επαγσγηθά, μεθηλψληαο απφ ηα ζηνηρεία ηεο πεγήο θαη θαηαιήγνληαο ζηελ
ηζηνξηθή αθήγεζε. Έπεηηα, ζπγθξίλεη ηηο πεγέο πνπ πξνζεγγίδνπλ ην ζέκα απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο, εληνπίδεη
νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο. ηελ πεξίπησζε απηή ε δεχηεξε πεγή ζα είλαη ζπκπιεξσκαηηθή ή αληίζεηε ή
γξακκέλε απφ δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία. Ώπαηηείηαη, νπσζδήπνηε, πνιχπιεπξε εμέηαζε ησλ γεγνλφησλ.
Βπηπιένλ, κπνξνχκε λα εμάγνπκε ζπκπεξάζκαηα κέζα απφ ηνλ ζπζρεηηζκφ ησλ πιεξνθνξηψλ δηαθνξεηηθψλ
πεγψλ. Ώθνινπζεί ε θξηηηθή θαη αμηνιφγεζε γεγνλφησλ, πξάμεσλ, πξνζψπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ηζηνξηθέο
πεγέο θαζψο θαη ηα θίλεηξα δξάζεο ηνπο (Μαπξνζθνχθεο Κ. Αεκήηξεο, 2005).
Βλ θαηαθιείδη, νη γξαπηέο πεγέο παξέρνπλ ηελ επθαηξία γηα δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο πνπ
πξαγκαηεχνληαη, φπσο: γισζζηθή, ζεκεηνινγηθή, ινγνηερληθή, θνηλσληθή, νηθνλνκηθή, ζξεζθεπηηθή θ.ά.
Ώπαηηείηαη ε ιεμηινγηθή εμνκάιπλζε, ν εληνπηζκφο πξαγκαηνινγηθψλ ζηνηρείσλ, ε δηεπθξίληζε ηζηνξηθψλ φξσλ
θαη ε γλψζε ηεο νξνινγίαο (Πξαζζά Ώλίηα, 1999). Βπνκέλσο, ν καζεηήο δηαηξέρεη ηελ πεγή θαη ππνγξακκίδεη
ηα ζεκεία εθείλα πνπ δελ θαηαλννχληαη εχθνια. Γηα ηε δηεπθξίληζε ησλ φξσλ ν καζεηήο θαηαθεχγεη ζε
γισζζάξην ή ζε ιεμηθά θαη εγθπθινπαίδεηεο.
ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ
ην θεθάιαην απηφ ζα αλαπηπρζεί ε ζπιινγηζηηθή πνξεία πνπ επξφθεηην λα αθνινπζήζεη ν δηδάζθσλ ηνπ
καζήκαηνο: «Ζ δηδαθηηθή ησλ ηζηνξηθψλ πεγψλ ζην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο ηεο Γ΄ ιπθείνπ», γηα λα
πξαγκαηνπνηήζεη κε επηηπρία ην δηδαθηηθφ ηνπ έξγν. Ώλαιπηηθφηεξα, ην κάζεκα ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξηο
δηδαθηηθέο ελφηεηεο ησλ 75 ιεπηψλ θαη πεξηιακβάλεη: α) καζήκαηα εμ‟ απνζηάζεσο (ηειεθπαίδεπζε ή elearning) κέζσ ηνπ πηινηηθήο πιαηθφξκαο, θαζψο θαη β) αηνκηθή κειέηε θαη εμάζθεζε ησλ καζεηψλ κε ηελ
εηζαγσγή ηνπο ζηε πηινηηθή πιαηθφξκα: «history&methodology» ρξεζηκνπνηψληαο νπνηαδήπνηε ζηηγκή ην
δηαδίθηπν.
Βλ ζπλερεία, ζα αλαθεξζνχλ επηγξακκαηηθά νη θχξηνη ζηφρνη ηνπ δηδάζθνληνο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
ηεζζάξσλ καζεκάησλ, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνληαη: α) ε νξζή ηεθκεξίσζε φισλ ησλ ζεσξεηηθψλ
πξνζεγγίζεσλ ηεο Νεφηεξεο Βιιεληθήο Εζηνξηνγξαθίαο, ψζηε λα θαηαλνήζνπλ, ελ πνιινίο, νη καζεηέο ην
ζεσξεηηθφ πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο, β) έπεηηα, ζα αθνινπζήζεη ε ζπγθέληξσζε θαη θαηαγξαθή ηνπ
πξσηνγελνχο αξρεηαθνχ πιηθνχ ησλ ηζηνξηθψλ πεγψλ, πνπ ζα εληζρχζνπλ ηελ κειέηε ηνπ καζήκαηνο, γ) επίζεο,
ζα αλαιπζεί ν ηξφπνο πξνζέγγηζεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ, ψζηε λα γίλεη «θηήκα εο αεί» ζηνπο
καζεηέο, νη νπνίνη ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηεξεπλήζνπλ απφ κφλνη ηνπο ηελ νξζφηεηα ή κε κηαο ηζηνξηθή
πεγήο, ρσξίο ηελ άκεζε παξέκβαζε ηνπ δηδάζθνληνο.
πκπεξαζκαηηθά, ε δηδαθηηθή κεζνδνινγία ηεο ηζηνξίαο πνπ ζα αθνινπζεζεί απφ ηνλ δηδάζθνληα θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα εξεπλήζνπλ φιν ην κέγεζνο ηνπ αξρεηαθνχ
πιηθνχ γηα ηελ ηζηνξηθή πεξίνδν πνπ ηνπο ελδηαθέξεη, ψζηε λα κειεηήζνπλ ηελ ηζηνξία ζε βάζνο θαη ρσξίο ηελ
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απηή απνζηήζηζε ρσξίσλ απφ ηα θαθνγξακκέλα ζρνιηθά εγρεηξίδηα. Έηζη ινηπφλ, παξαηεξνχκε πσο ε πηινηηθή
πιαηθφξκα ζα εληζρχζεη ηε δηδαθηηθή ηνπ καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο θαη ζα ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ
πξνζέγγηζε θαη θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο απφ ηνπο καζεηέο.
Δ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο: «Ζ δηδαθηηθή ησλ ηζηνξηθψλ πεγψλ ζην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο ηεο Γ΄ ιπθείνπ»,
παξνπζηάδεη φςεηο ηεο Νενειιεληθήο Εζηνξίαο απφ ην 1821 έσο ην 1936, θαη εζηηάδεηαη ζε ηέζζεξα επηκέξνπο
ζέκαηα πνπ ζθηαγξαθνχλ άκεζα ή έκκεζα ηηο πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο θαη εμειίμεηο
ζηελ Βιιάδα. Ώξρηθά, νη καζεηέο θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ επξφθεηην λα γλσξίζνπλ ην πεξηερφκελν
ησλ ηζηνξηθψλ φξσλ θαη ελλνηψλ, αλαγθαίσλ γηα ηε βαζχηεξε θαη πιεξέζηεξε ηζηνξηθή γλψζε ή ζρεηηθψλ κε
δηαζηάζεηο ηεο ηζηνξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ δελ δηδάρηεθαλ ζηελ ελληάρξνλε ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε. ηε
ζπλέρεηα, ζα θαηαλνήζνπλ ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα, ηελ πνιπκνξθία θαη ηε δηαπινθή ησλ παξαγφλησλ πνπ
επεξεάδνπλ ηε δσή ησλ αλζξψπσλ. Ώθφκε, ζα εκβαζχλνπλ ζηελ ηζηνξηθή γλψζε θαζψο εξεπλνχλ άκεζα φιν ην
πιήζνο ηνπ πξσηνγελνχο αξρεηαθνχ πιηθνχ γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ ηνπο ελδηαθέξεη.
ην ζεκείν απηφ ζα ήηαλ άμην ιφγνπ λα ζεκεησζνχλ νη θχξηνη ζηφρνη ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο
ηζηνξίαο ηεο Γ΄ Λπθείνπ, φπσο έρνπλ θαηαγξαθεί απφ ηνλ δηδάζθνληα:
Πξψηνλ, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο Νεφηεξεο Βιιεληθήο ηζηνξίαο απφ
ηελ αξραηφηεηα σο ζήκεξα θαη λα θαηαλνήζνπλ ην βαζκφ ζχλδεζεο ηεο ηζηνξηθήο πνξείαο ηνπ Βιιεληζκνχ κε
ηηο εμειίμεηο πνπ έιαβαλ ρψξα ζε επξσπατθφ θαη παγθφζκην επίπεδν. Έηζη, ζα παξαηεξήζνπλ ηελ
πνιππινθφηεηα ηνπ ζχγρξνλνπ θφζκνπ. Έπεηηα, κε ηε ζπζηεκαηηθή κειέηε ηεο ελδεηθηηθήο βηβιηνγξαθίαο ζα
απνθηήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα ην αληηθείκελν κειέηεο θαη ζα είλαη ζε ζέζε λα εθθέξνπλ ηελ
πξνζσπηθή ηνπο άπνςε γηα έλα αμηνζεκείσην ηζηνξηθφ γεγνλφο, λα απνθηήζνπλ δειαδή θξηηηθή ηθαλφηεηα.
Αεχηεξνλ, νη καζεηέο ζα κπνξνχλ λα ζπιιακβάλνπλ ην ηζηνξηθφ παξειζφλ σο νιφηεηα, ζε θάζε εμεηαδφκελε
πεξίνδν, σο ζπλάξζξσζε ησλ πνηθίισλ πεδίσλ ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ
αηνκηθή θαη ζπιινγηθή επζχλε ηνπ αλζξψπνπ, γηα ηε δεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο θαη
ηελ πξφνδν ηνπ πνιηηηζκνχ.
Σξίηνλ, ζα γλσξίζνπλ ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ηζηνξηθνχ γίγλεζζαη πνπ δελ παξνπζηάζηεθαλ ή δελ κειεηήζεθαλ
ζπζηεκαηηθά ζηηο πξνεγνχκελεο βαζκίδεο ηεο Βθπαίδεπζεο θαη ζα κειεηήζνπλ ηνπο δηάθνξνπο πνιηηηζκνχο, ζα
εζηζηνχλ ζηε δηαδηθαζία κειέηεο ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ιαψλ, θαη ζα εθηηκήζνπλ ηε ζπλεηζθνξά ησλ ιαψλ
απηψλ ζηνλ παγθφζκην πνιηηηζκφ.
Σέηαξηνλ, ζα θαηαλνήζνπλ πσο ε Εζηνξηνγξαθία είλαη «αλαθαηαζθεπή» ηνπ παξειζφληνο, φηη βαζίδεηαη ζε
πεγέο θαη φηη ζπληζηά επηιεθηηθή δηαδηθαζία θαη ζα πξνζεγγίζνπλ θξηηηθά, δηάθνξα είδε ηζηνξηθψλ πεγψλ,
αλάινγα κε ην είδνο ηνπο θαη ηελ επνρή ζηελ νπνία αλαθέξνληαη.
Βλ θαηαθιείδη, κεηά ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ζα είλαη ζε ζέζε λα αλαιχζνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ηηο
δηαθνξεηηθέο νπηηθέο κε ηηο νπνίεο πξνζεγγίδνληαη θαη εξκελεχνληαη ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα θαη θαηλφκελα απφ
ηνπο ηζηνξηθνχο, ψζηε λα νδεγεζνχλ ζε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα, κέζα απφ ζπζηεκαηηθή κειέηε.
Παξάιιεια, ζα ήηαλ νξζφ λα αλαθεξζεί ε κέζνδνο δηδαζθαιίαο πνπ ζα αθνινπζήζεη ν δηδάζθσλ γηα ην
κάζεκα ηεο «Ζ δηδαθηηθή ησλ ηζηνξηθψλ πεγψλ ζην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο ηεο Γ΄ ιπθείνπ». Ώλαιπηηθφηεξα, ν
δηδάζθσλ επξφθεηην λα ρξεζηκνπνηήζεη: α) Διεθηξνληθή θάκεξα γηα δηαδηθηπαθή επηθνηλσλία κε ηνπο καζεηέο,
ψζηε κέζσ ηνπ δηαιφγνπ, λα έξζεη ζε επαθή κε ηα παηδηά θαη λα γλσξίζεη ηα πξνζσπηθά ηνπο ελδηαθέξνληα, β)
Παξνρή έληππνπ πιηθνχ γηα ηελ αλάιπζε ηεο ηζηνξηθήο πεγήο θαζψο θαη δηαθάλεηεο Powerpoint, σο βνεζεηηθφ
πιηθφ θαηαλφεζεο ησλ ηζηνξηθψλ φξσλ θαζψο θαη ηνπ καζήκαηνο, γ) Υάξηεο ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ γηα ηελ
πεξηγξαθή ηνπ γεσγξαθηθνχ ρψξνπ πνπ έιαβαλ ρψξα ηα γεγνλφηα, θαζψο θαη βίληεν κε νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ,
γηα λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηελ πνξεία θαη εμέιημε ησλ ηζηνξηθψλ πξαγκάησλ, δ) Ώλαθεθαιαίσζε ηνπ
πιηθνχ παξάδνζεο ζε ζπλδπαζκφ κε παξαηεξήζεηο ηνπ δηδάζθνληνο γηα ηα δηάθνξα ηζηνξηθά δεηήκαηα, ψζηε
λα θαιπθζνχλ ηπρφλ ειιείςεηο απφ ηελ παξάδνζε ηνπ καζήκαηνο. Ο δηδάζθσλ ζε δηάινγν κε ηνπο καζεηέο
πξνζπαζεί λα ηνπο νδεγήζεη ζηελ εμεχξεζε ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο γηα ηα πνιχπινθα ηζηνξηθά δεηήκαηα, ε)
Βπίιπζε πηζαλψλ απνξηψλ ησλ καζεηψλ απφ ηνλ δηδάζθνληα θαη ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο ζρεηηθά κε ην
νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ, δ) Παξνρή Φχιινπ Ώλάζεζεο Βξγαζίαο, κε ζηφρν νη καζεηέο λα εθαξκφζνπλ φηη
δηδάρηεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο. Πξφθεηηαη γηα αζθήζεηο θαηαλφεζεο ηνπ καζήκαηνο ζε εηδηθφ
θχιιν εξγαζίαο, κε ηζηνξηθέο πεγέο, ε) Βμέηαζε ησλ πξνεγνχκελσλ καζεκάησλ κε εξσηήζεηο πξνο ζηνπο
καζεηέο θαζψο θαη ζ) Ώλάζεζε ηειηθήο εξγαζίαο κε ζέκα ηελ αλάιπζε ελφο ηζηνξηθνχ γεγνλφηνο κε ηε ρξήζε
ηζηνξηθψλ ηεθκεξίσλ-πεγψλ.
Βπίζεο, ζε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα παξνπζηαζζνχλ νη ηερληθέο αμηνιφγεζεο πνπ επξφθεηην λα αθνινπζήζεη
ν δηδάζθσλ ηνπ καζήκαηνο, ψζηε λα κειεηήζεη αθελφο ηελ δπλακηθφηεηα ησλ καζεηψλ ηνπ θαη αθεηέξνπ ηελ
πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ. Πξψηνλ, ν δηδάζθσλ ζα πξνρσξήζεη ζηελ δηαλνκή αζθήζεσλ θαη κεληαίσλ
εξγαζηψλ, γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαλφεζεο ησλ ελλνηψλ ηνπ καζήκαηνο θαζψο θαη ηελ ηειηθή βαζκνιφγεζε
ησλ καζεηψλ. Αεχηεξνλ, ζα θαηαζέζεη πξνο αμηνιφγεζε ζηνπο αλψηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο, ηελ κεζνδνινγία πνπ αθνινχζεζε γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο. Οη ζπλάδειθνί ηνπ κε ηελ
ζπκπιήξσζε ελδεηθηηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ ζα αμηνινγήζνπλ, ηφζν ην πιηθφ ησλ παξαδφζεσλ, φζν θαη ηελ
πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο. Σα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ζα παξνπζηαζζνχλ κε αλαιπηηθφ θαη γιαθπξφ
ηξφπν παξαθάησ.
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Δ πηινηηθή εθαξκνγή «moodle» ηνπ ΏΣΒΕ Θεζζαινλίθεο ιεηηνπξγεί σο ηζηνζειίδα ζην δηαδίθηπν. ηελ
αξρηθή ζειίδα ν θάζε καζεηήο πξέπεη λα εηζάγεη φλνκα ρξήζηε θαη ζπλζεκαηηθφ, ψζηε λα ζπλδεζεί ζην
πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπ πξνζθέξεη. Έηζη, ν θάζε καζεηήο
ζπλδέεηαη εχθνια θαη γξήγνξα, απφ φπνην ζεκείν ηνπ θφζκνπ κπνξεί, ψζηε λα παξαθνινπζήζεη ηα δηαδηθηπαθά
καζήκαηα κε ηνλ δηδάζθνληα πνπ επηζπκεί θαζψο θαη λα κειεηήζεη ην πιηθφ, ην νπνίν ζα ζπκπιεξψλεηαη ζε
ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο εβδνκάδαο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.
Βπηπιένλ, ε πηινηηθή εθαξκνγήεμππεξεηεί ηηο αλάγθεο αθελφο ηνπ δηδάζθνληνο ζηε δηδαζθαιία ησλ
ηζηνξηθψλ πεγψλ ζην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο θαη αθεηέξνπ ησλ καζεηψλ ζηε θαηαλφεζε θαη κειέηε ηνπ
καζήκαηνο. Ώλαιπηηθφηεξα, ν δηδάζθσλ θαζνξίδεη ην πιηθφ ηεο δηδαζθαιίαο δηδαθηηθέο ζε ελφηεηεο θαη ζηε
ζπλέρεηα ηαμηλνκεί ηνπο καζεηέο ζε νκάδεο αλάινγα κε ην επίπεδν ησλ καζεζηαθψλ δπλαηνηήησλ ηνπο. Οη
καζεηέο απφ ηελ άιιε πιεπξά ζα ήηαλ άμην ιφγνπ λα αθνκνηψζνπλ ηελ χιε θάζε δηδαθηηθήο ελφηεηαο θαη λα
εμαζθεζνχλ ζην ειεθηξνληθφ καζεζηαθφ πιηθφ, κε δξαζηεξηφηεηεο θιεηζηνχ θαη αλνηθηνχ ηχπνπ, πνπ έρνπλ
δεκηνπξγεζεί απφ ηνλ δηδάζθνληα ζην εζσηεξηθφ ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο, ν νπνίνο ζηνρεχεη ζηελ
παξαθνινχζεζε θαη εμέιημε ηεο καζεζηαθήο πνξείαο ηνπ θάζε καζεηή.
Έπεηηα, αθνινπζεί ε αμηνιφγεζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ε βαζκνιφγεζε ησλ καζεηψλ ηεο ειεθηξνληθή ηάμεο
απφ ηνλ δηδάζθνληα ηνπ καζήκαηνο. ην εζσηεξηθφ ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ιακβάλνπλ ρψξα εηδηθά πιαίζηα
ζπδεηήζεσλ θαη επηθνηλσλίαο (forum), ζηα νπνία αλαπηχζζνληαη νη απνξίεο θαη εξσηήζεηο ησλ καζεηψλ ηεο
ειεθηξνληθήο ηάμεο θαζψο θαη νη παξαηεξήζεηο ηνπ δηδάζθνληνο γηα ην θάζε ζέκα.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηδαζθαιίαο επέξρεηαη ε αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ
καζήκαηνο θαζψο θαη ηεο θαηαλφεζεο ηνπ απφ ηνπο καζεηέο. Ο δηδάζθσλ πξνρσξά ζε επηβξαβεχζεηο γηα ηνπο
καζεηέο πνπ έρνπλ απαληήζεη νξζά ζηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θαζψο θαη ζπκβνπιεπηηθή πξνζέγγηζε απφ
ηνλ δηδάζθνληα ζηνπο αδχλακνπο καζεηέο ηεο ηάμεο.
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ:
Δ πηινηηθή εθαξκνγή«moodle» ηνπ ΏΣΒΕ Θεζζαινλίθεο ρξεζηκνπνηήζεθε σο θχξην εξγαιείν ζηε δηδαθηηθή
ηεο Εζηνξίαο ηεο Γ΄ Λπθείνπ. Δ ελέξγεηα απηή ζηνρεχεη ζηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ καζεηή κε απηέο ηηο
δηαθνξεηηθέο νπηηθέο, ψζηε λα εμειίμεη ηελ ππάξρνπζα γλψζε πνπ δηαζέηεη θαη λα εηζαρζεί ζηελ ρξήζε ησλ
λέσλ ηερλνινγηψλ. Ώπηφ επηηπγράλεηαη κε έξεπλα θαη κειέηε δηαθφξσλ ηζηνξηθψλ ηεθκεξίσλ θαη ζηνηρείσλ απφ
ηνπο καζεηέο, δηφηη ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ιακβάλεη ρψξα πιεζψξα ηφζν επηζηεκνληθνχ πιηθνχ άκεζα
δηαζέζηκνπ, φζν θαη ηίηινη ηζηνζειίδσλ γηα πεξεηαίξσ κειέηε.Έηζη, ν θάζε καζεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα
κειεηήζεη ην εξεπλεηηθφ πιαίζην πνπ επηζπκεί κε ηε ρξήζε νπηηθνανπζηηθψλ κέζσλ θαζψο θαη κε ηελ εζηίαζε
ζε πξσηνγελέο αξρεηαθφ πιηθφ ηζηνξηθψλ πεγψλ. Δ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο ηεο Γ Λπθείνπ κε
ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ απνηειεί κεγάιε θαηλνηνκία ζε κηα επνρή φπνπ ηα ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα
έρνπλ εμειηρζεί ζε κέγηζην βαζκφ. Οη λένη καζεηέο επηδεηνχλ ζπλερψο ηε ρξήζε ησλ πηινηηθψλ εθαξκνγψλ ζηε
δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ηνπ ζρνιείνπ θαζψο βαξηνχληαη ηελ παιαηά δηδαθηηθή κέζνδν ζηηο αίζνπζεο
δηδαζθαιίαο. Δ εμέιημε ηεο δηδαθηηθήο ηνπ καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο, κέζσ ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο πνπ
αλαιχζεθε ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, πξνζδηνξίδεη κηα λέα νπηηθή θαη ζπκβάιιεη ηα κέγηζηα ζηε βειηίσζε,
αλάπηπμε θαη πξνψζεζε ηεο ηζηνξηθήο γλψζεο.

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ
Βηβιία κε έλα ζπγγξαθέα:
-Γαηζψηεο Παλαγηψηεο (2004), Δ δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο «Νέαο Εζηνξίαο» ζην ζχγρξνλν ζρνιείν θαη ε
δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο κε ηε ρξήζε πεγψλ, Ώζήλα: εθδ. Μεηαίρκην, ζ. 133-148.
-Κφθθηλνο, Γ. (2003), Οη εθαξκνγέο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην κάζεκα ηεο Εζηνξίαο,ζην: Δπηζηήκε. Ηδενινγία
θαη Σαπηφηεηα. Σν κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο ζηνλ αζηεξηζκφ ηεο ππεξεζληθφηεηαο θαη ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ζ. 351361, Ώζήλα: εθδ. Μεηαίρκην.
-Κφθθηλνο Γ. (2003), Βπηζηήκε, Εδενινγία, Σαπηφηεηα. Σν κάζεκα ηεο Εζηνξίαο ζηνλ αζηεξηζκφ ηεο
ππεξεζληθφηεηαο θαη ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, Ώζήλα: Μεηαίρκην.
-Κφθθηλνο, Γ. (2006). Αηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ζην κάζεκα ηεο Εζηνξίαο. Ώζήλα: εθδ. Μεηαίρκην.
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-Μαπξνζθνχθεο Κ. Αεκήηξεο (2005), Αλαδεηψληαο ην ίρλε ηεο ηζηνξίαο. Ηζηνξηνγξαθία, δηδαθηηθή κεζνδνινγία
θαη ηζηνξηθέο πεγέο, Θεζζαινλίθε: εθδ. Ώθνί Κπξηαθίδε.
-Πνιίηεο Π. (1994), Τπεξθείκελα, Τπεξκέζα, θαη Πνιπκέζα, Ώζήλα: Βθδφζεηο Νέσλ Σερλνινγηψλ.
-Υνπξδάθεο, Ώ. (2012). Εζηνξηθή εθπαίδεπζε ζηελ ειιεληθή Αηαζπνξά. Ώζήλα: εθδ. Εσλ.
Βηβιία κε δχν ζπγγξαθείο:
-Κφθθηλνο, Γ. & Κάββνπξα Θ. (2011), Δ δηδαθηηθή ηεο Εζηνξίαο. Ώζήλα: εθδ. Μεηαίρκην.
Άξζξα ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά:
-Αεκεηξαθνπνχινπ Ώγγειηθή (2002), «Αηαζηάζεηο δηδαθηηθήο δηαρείξηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ εθαξκνγψλ ησλ
Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Βπηθνηλσλίαο: Πξνο κηα νινθιεξσκέλε αμηνπνίεζε ηνπο ζηελ
εθπαίδεπζε» ζην Υ. Κπλεγφο - Β. Αεκαξάθε (επηκ), Ννεηηθά εξγαιεία θαη πιεξνθνξηαθά κέζα. Παηδαγσγηθή
αμηνπνίεζε ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο γηα ηε κεηεμέιημή ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο, Ώζήλα: εθδ. Καζηαληψηεο,
ζ. 57-81.
-Πξαζζά Ώλίηα (1999), «Ζ αμηνπνίεζε απφ ηνπο καζεηέο ησλ ηζηνξηθψλ πεγψλ κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ
καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο», ΠΔΦ – εκηλάξην, ηρ. 21, ζ. 34-38.
-αθθά ΐαζηιηθή (2003), «Δ πξνζέγγηζε ησλ πεγψλ θαη ε δηδαζθαιία ηεο Εζηνξίαο. Σν πξφβιεκα ηεο
αμηνιφγεζεο», Φηινινγηθή, ηρ. 82, ζ. 22-23.
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Δ δηαξθψο απμαλφκελε βαξχηεηα πνπ απνδίδεηαη ζηε ζπκβνιή ησλ ΣΠΒ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε
νξγάλσζε θαη ζηε ζχγρξνλε ζρνιηθή δηνίθεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ απνηέιεζε αθφξκεζε γηα ηνλ
παξφλ εξεπλεηηθφ εγρείξεκα. θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ θαη ε αλίρλεπζε ησλ
πξνζέζεσλ ησλ ζηειερψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ (δηεπζπληψλ-ππνδηεπζπληψλ) ηεο Πξσηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο
σο πξνο ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΒ ζηελ αλαδήηεζε θαη δηαρείξηζε ηεο θαηάιιειεο λνκνζεζίαο ψζηε λα αζθείηαη
πην απνηειεζκαηηθά ε δηνίθεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο, κέζα απφ ηελ επηηπρή νξγάλσζε θαη ηε βειηίσζε
ηεο πνηφηεηαο ηνπ δηνηθεηηθνχ έξγνπ. ηνλ αληίπνδα αληηπαξαηίζεληαη νη απφςεηο ησλ ππφινηπσλ
εθπαηδεπηηθψλ. Σν ζπλνιηθφ δείγκα απνηέιεζαλ 173 εθπαηδεπηηθνί εθ ησλ νπνίσλ νη 72 δηεηέιεζαλ ή θαηέρνπλ
ζέζε ζηειέρνπο ζε ζρνιηθή κνλάδα, ηεο επξχηεξεο ειιεληθήο πεξηθέξεηαο. Χο εξεπλεηηθφ εξγαιείν
εθαξκφζηεθε απηνζρέδην ειεθηξνληθφ εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζε πηπρέο ηνπ ζεσξεηηθνχ
ππνβάζξνπ. Σα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο αλαιχζεθαλ ζε πεξηγξαθηθφ θαη επαγσγηθφ επίπεδν. Σα απνηειέζκαηα
πνπ πξνέθπςαλ, κέζσ ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο, επηβεβαίσζαλ ηηο αξρηθέο ππνζέζεηο. χκθσλα κε απηά
αλαδεηθλχεηαη ε ζπκβνιή ηεο αμηνπνίεζεο ηεο ηερλνινγίαο σο πξνο ηελ αλαδήηεζε, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ
εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο θαη σο πξνο ηε δηαζθάιηζε ηεο νκαιφηεηαο ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο. Πξφθεηηαη
γηα ηάζε πνπ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα εξεπλεηηθά καο επξήκαηα, εληζρχεηαη απφ ηελ εκπεηξία ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέζεηο δηνίθεζεο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο.
Λέμεηο- θιεηδηά: λνκνζεζία, ΣΠΒ, λέεο ηερλνινγίεο, δηνίθεζε ζρνιηθήο κνλάδαο
ΔΗΑΓΧΓΖ
Οη ξαγδαίεο θαη ζπλερείο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ επεξεάδνπλ ην ρψξν ηεο
εθπαίδεπζεο ν νπνίνο ηα ηειεπηαία ρξφληα θάλεη ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο έληαμήο ησλ ΣΠΒ ηφζν ζηε
καζεζηαθή δηαδηθαζία φζν θαη ζηε δηνηθεηηθή πξάμε.
Παξάιιεια, νη πνιπδηάζηαηεο απαηηήζεηο ηνπ ξφινπ ησλ ζηειερψλ ηεο δηνίθεζεο ζρνιηθψλ κνλάδσλ
απαηηνχλ ηελ εηζαγσγή θαη εθαξκνγή πιεηάδαο λέσλ κνξθψλ ηερλνινγίαο ζηε δηνηθεηηθή εξγαζία θαη ηελ
εκθχζεζε γηα ηε ρξήζε ηνπο ζην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ. Γηα ηηο δηαθφξσλ εηδψλ εξγαζίεο ηεο
δηνίθεζεο (πξνγξακκαηηζκφ, νξγάλσζε, δηαρείξηζε θηι.) ε ρξήζε ησλ Σ.Π.Β. ιεηηνπξγεί σο εξγαιείν πνπ
ππνζηεξίδεη ην έξγν ηνπο θαζψο θαη ηελ νινθιεξσκέλε θαη απνηειεζκαηηθή επίηεπμή ηνπο. εκαληηθφ ζηνηρείν
ηνπ ξφινπ ησλ ζηειερψλ είλαη ε εχξεζε θαη αμηνπνίεζε ηεο ππάξρνπζαο λνκνζεζίαο πνπ κέζσ θαηάιιειεο
δηαρείξηζεο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο πνιχηηκν εξγαιείν θαη σο κέζν δηαζθάιηζεο ηεο νκαιφηεηαο. Δ
ζπκβνιή ηεο ηερλνινγίαο ζεσξείηαη ζεκαληηθή θαη νη εθπαηδεπηηθνί αληηιακβάλνληαη ηε ρξεζηκφηεηα θαη ην
φθεινο ησλ γλψζεσλ γχξσ απφ ηηο λέεο ηερλνινγίεο, γηα ηελ αλαδήηεζε θαη ηελ επσθειή ρξεζηκνπνίεζε ηεο
θαηάιιειεο λνκνζεζίαο. Δ πξφζβαζε θαη ε γλψζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο, εληζρχεηαη κέζα απφ ην δηαδίθηπν, ζπκβάιινληαο έηζη ζε κηα ελ γέλεη γλψζε, απνδνρή θαη εθαξκνγή
ηεο λνκνζεζίαο, ηεο νπνίαο ε απνζαθεληζκέλε γλψζε εμππεξεηεί ηελ απξφζθνπηε εθαξκνγή ηεο θαη ζπκβάιιεη
ζηελ νκαιφηεηα θαη ηελ απνθπγή ζπγθξνπζηαθψλ θαηαζηάζεσλ. Δ δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο επίζεο κέζσ ηνπ
δηαδηθηχνπ ιεηηνπξγεί θαη σο έλα είδνο δηαχγεηαο πνπ ζπληείλεη ζηελ ηήξεζεο, ηνλ έιεγρν θαη ηνλ απνινγηζκφ
ηεο λνκηκφηεηαο.
Έπεηηα απφ ελδειερή αλαδήηεζε ζε δηεζλέο επίπεδν θαίλεηαη πσο δελ έρνπλ δηεμαρζεί κειέηεο νη νπνίεο λα
εξεπλνχλ ηνλ ηξφπν θαη ηνλ βαζκφ πνπ δηαρεηξίδνληαη ηε λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ εθπαίδεπζε, ηφζν ηα ζηειέρε
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ηεο φζν θαη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ θξίζεθε ζθφπηκν λα δηελεξγεζεί, γηα πξψηε θνξά, ζηνλ
ειιεληθφ ρψξν θαη ζε επίπεδν Πξσηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ε ελ ιφγσ εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε.
ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ
1.1 Διεθηξνληθή δηαθπβέξλεζεθαη Αηαιεηηνπξγηθφηεηα
Καηαιπηηθφ ξφιν, ζηελ άζθεζε ηεο ζχγρξνλεο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ,
δηαδξακαηίδεη ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε. Ο φξνο ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε ησλ
ΣΠΒ κε ζθνπφ ηελ παξνρή πξνεγκέλσλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ πξνο πνιίηεο ή επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη ηε
βειηηζηνπνίεζε ηεο ελδν-δηνηθεηηθήο επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο (Charalabidis et all, 2008 ; Charalabidis
et all, 2009). Βίλαη κία κεηαξξπζκηζηηθή δηαδηθαζία πνπ, ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ
θαη ηεο ζχγρξνλεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο, ζπκβάιιεη ζηελ κεηαβνιή ηνπ ηξφπνπ παξνρήο ζπλδπαζκέλσλ
ππεξεζηψλ απφ θξαηηθνχο θνξείο, γεγνλφο πνπ δελ ήηαλ εθηθηφ ζην παξειζφλ (Charalabidis et all, 2007) ελψ ν
πνιίηεο παίδεη ηνλ θεληξηθφ ξφιν ζηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ (Vo & Lai, 2014).
χκθσλα κε ην ΤΠ.Π.Β.Θ., ηέζεθαλ ηξεηο ζεκαληηθνί ζηφρνη γηα ηελ επηηπρία ηεο ειεθηξνληθήο
δηαθπβέξλεζεο ζηε ρψξα καο ψζηε λα θαηαπνιεκεζεί ε γξαθεηνθξαηία θαη ε δηαθζνξά: i)H παξνρή ςεθηαθψλ
ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο ή ηηο επηρεηξήζεηο, πνπ πεξαηψλνληαη εμ‟ νινθιήξνπ δηαδηθηπαθά. ii) Δ
δεκηνπξγία απνθιεηζηηθήο θαη νινθιεξσκέλεο ςεθηαθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ ηεο Αεκφζηαο
Αηνίθεζεο. iii) Δ δηαζθάιηζε πνηνηηθψλ θαη αζθαιψλ ζπλζεθψλ ςεθηαθήο αλάπηπμεο.
εκαληηθφο αξσγφο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο είλαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα πνπ νξίδεηαη σο «ε
δπλαηφηεηα ελφο ζπζηήκαηνο ή ελφο πξντφληνο λα ζπλεξγάδεηαη κε άιια ζπζηήκαηα ή πξντφληα ρσξίο ηδηαίηεξε
πξνζπάζεηα εθ κέξνπο ηνπ πειάηε. Ζ δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαζίζηαηαη δπλαηή κε ηελ εθαξκνγή πξνηχπσλ» (IEEE)
θαζψο είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή γηα ηελ επίηεπμε θαιχηεξσλ θαη πνηνηηθφηεξσλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. (Ordiyasa et all, 2015).
1.2. Φεθηαθή πνιηηεηφηεηα
Βπηπιένλ, θαζνξηζηηθφ παξάγνληα απνηειεί ε ςεθηαθή πνιηηεηφηεηα, γλσζηή σο digital citizenship, ε
νπνία νξίδεηαη σο ην ζχλνιν ησλ θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο ησλ πνιηηψλ, ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο θνηλσληθήο
δσήο, γηα ηελ θαηάιιειε θαη ππεχζπλε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ (Ribble et al., 2004). Δ έλλνηα ηεο ςεθηαθήο
πνιηηεηφηεηαο κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηή κέζα απφ ζηελά φξηα σο ε εζηθή, ππεχζπλε θαη αζθαιήο ρξήζε ηνπ
δηαδηθηχνπ θαη ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ (Berson & Berson, 2004;CyberWise, 2018;ISTE, 2007), είηε ζε έλα
επξχηεξν πιαίζην σο πνιπδηάζηαηε έλλνηα κε δηαζηάζεηο φπσο ηηο ηερληθέο δεμηφηεηεο, ηελ ηνπηθή ή ηελ
παγθφζκηα επαηζζεηνπνίεζε, ηελ ππεξεζία δηθηχσζεο θαη ηελ θξηηηθή πξννπηηθή (Choi, 2016). Δ ςεθηαθή
ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε επεξεάδεηαη απφ γεληθά δεηήκαηα πξφζβαζεο αιιά θαη απφ ηνλ ρξφλν θαη ηα κέξε φπνπ ε
πξφζβαζε είλαη δπλαηή.
1.3. Ώμηνπνίεζε ΣΠΒ ζηε δηνηθεηηθή δηαδηθαζία
Ο ρψξνο ηεο εθπαίδεπζεο, επεξεαδφκελνο απφ ηηο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη ζηηο δηαδηθαζίεο κεηάδνζεο
ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ γλψζεσλ, αλαδηνξγαλψλεηαη γηα λα κεηαβάιιεη ηνπο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο θαη
κάζεζεο αιιά θαη ηε δηνίθεζε (Oyedemi, 2015). Με ηελ αλάπηπμε θαη εηζαγσγή ησλ ΣΠΒ ζηηο ζρνιηθέο
κνλάδεο ε γξαθεηνθξαηηθή, ρεηξφγξαθε δηνηθεηηθή εξγαζία αληηθαζίζηαηαη απφ νινθιεξσκέλα πιεξνθνξηαθά
ζπζηήκαηα (Πξνθνπηάδνπ, 2009) εμππεξεηψληαο ζηε δηεθπεξαίσζε δηνηθεηηθψλ - νξγαλσζηαθψλ εξγαζηψλ
(Passey, 2002), εθπιεξψλνληαο ζηφρνπο θαη πινπνηψληαο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα ηε
ιεηηνπξγία ηεο δηνίθεζεο (αΎηεο, 2008).
Με ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ κεηψλεηαη ν ρξφλνο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (Πξνθνπηάδνπ,
2009), ζπγθεληξψλεηαη, επεμεξγάδεηαη θαη δηαθηλείηαη επθνιφηεξα κεγάινο φγθνο πιεξνθνξηψλ (ChitolieJoseph, 2011;Αεκνζζελίδεο & Υαηδήο, 2014;Demir, 2006) ελψ παξάιιεια εμαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία
δεδνκέλσλ ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα εξγαζίαο θαη ζπλεξγαζίαο αλεμαξηήησο
θπζηθνχ ρψξνπ ή ρξφλνπ θαη αλαβαζκίδεηαη ε επηθνηλσλία κεηαμχ ζρνιείνπ θαη γνλέσλ (Παπαζαλαζίνπ,
2007;Πξνθνπηάδνπ, 2009; Υαξαιάκπνπο, 2008), ή κεηαμχ έηεξσλ ζρνιείσλ θαζψο θαη κε ηελ θεληξηθή
δηνίθεζε (Haddad & Draxler, 2002).
Ώληίζεηα κε φηη ζπκβαίλεη ζε άιια επαγγέικαηα ή άιινπο ηνκείο ηεο ζχγρξνλεο δσήο, νη ΣΠΒ εηζέξρνληαη
ζηελ εθπαίδεπζε κε αξγνχο ξπζκνχο (ΐαγγειάηνο θ.ά., 2011). Δ αμηνπνίεζε ηνπο ζηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο
εμαξηάηαη απφ παξάγνληεο φπσο ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, ε εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη
ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ θαζψο θαη ε χπαξμε θαηάιιειεο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο (Σάζζε, 2014). Δ
απνηειεζκαηηθφηεηα θξίλεηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα ρξήζεο ηνπο απφ ηα ζηειέρε (Κσλζηαληηλίδεο, 2010), απφ ηελ
άπνςε ησλ ίδησλ ησλ ρξεζηψλ σο πξνο ηελ πξνζθνξά ησλ ΣΠΒ (Ανχθαο, 2015) αιιά θαη απφ ηελ πξφζεζε λα
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εληάμνπλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζηελ εξγαζηαθή ηνπο ξνπηίλα (ΐαγγειάηνο θ.ά., 2011). Οη αλαζηαιηηθνί
παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηελ πεξηνξηζκέλε ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζηελ νξγάλσζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ
ζρνιηθψλ κνλάδσλ είλαη θπξίσο νξγαλσηηθνί, ηερληθνί, νηθνλνκηθνί θαη ζπλαξηψκελνη κε ηελ θαηάξηηζε ηνπ
πξνζσπηθνχ, ηηο αληηιήςεηο ηνπο θαη ην είδνο ηνπ ινγηζκηθνχ (Chitolie-Joseph, 2011).
Ώπφ κειέηεο έρεη απνδεηρζεί πσο δελ είλαη φινη νη εθπαηδεπηηθνί ςεθηαθά εγγξάκκαηνη ζηνλ ίδην βαζκφ θαη
δχζθνια δέρνληαη φπνηα αιιαγή (ΐαγγειάηνο θ.ά., 2011). Βπηπιένλ, ηνλίδεηαη θαη ν ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη ν
δηεπζπληήο ηεο κνλάδαο, θαζφηη ε ζηάζε ηνπ απέλαληη ζηηο ΣΠΒ θαζνξίδεη ην βαζκφ ελζσκάησζήο ηνπο ζηε
δηνηθεηηθή θαη εθπαηδεπηηθή πξάμε (Schiller, 2003) αθνχ ζεσξείηαη πσο είλαη ε εγεηηθή κνξθή πνπ πξψηε ζα
ρξεζηκνπνηήζεη ηα ηερλνινγηθά κέζα θαη ζα εκπλεχζεη θαη ηνπο πθηζηακέλνπο λα θάλνπλ ην ίδην (Μπνπξαληάο,
2005). Καη ελψ νη δηεπζπληέο ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γλσξίδνπλ ηα νθέιε απφ ηε ρξήζε ησλ
ΣΠΒ, θαίλεηαη πσο ρξεζηκνπνηνχλ κφλν ηα απαξαίηεηα εξγαιεία (εθαξκνγέο ή πξνγξάκκαηα) ψζηε λα
νινθιεξψζνπλ ηηο απαξαίηεηεο δηνηθεηηθέο εξγαζίεο (Αεκνζζελίδεο & Υαηδήο, 2014).
Ζ ΔΡΔΤΝΑ
2.1. Μεζνδνινγία
θνπφο ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ηνλ βαζκφ πνπ ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε
κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο, ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ΣΠΒ γηα λα αλαδεηήζνπλ θαη λα αμηνπνηήζνπλ θαηάιιεια ην
λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ Πξσηνβάζκηα Βθπαίδεπζε, κέζα απφ ηηο απφςεηο ησλ ίδησλ ησλ ζηειερψλ
αιιά θαη ζε αληηπαξάζεζε κε ηηο απφςεηο εθπαηδεπηηθψλ πνπ δελ δηαζέηνπλ δηνηθεηηθή εκπεηξία. ηφρνη ήηαλ
λα αληρλεπηνχλ ε πξνζνηθείσζε ηνπο κε ηε ρξήζε ζχγρξνλσλ κέζσλ ηερλνινγίαο, νη ηπρφλ επηκνξθσηηθέο
αλάγθεο ηνπο ζε ζέκαηα λέσλ ηερλνινγηψλ θαη δηνίθεζεο θαη νη πξνζέζεηο ηνπο θαη ην επίπεδν ηεο εμνηθείσζήο
ηνπο σο πξνο ηελ αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο γηα ηελ αλαδήηεζε θαη ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο ζην
πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο.
Γηα ην ιφγν απηφ δηελεξγήζεθε πξσηνγελήο, εκπεηξηθή έξεπλα. Δ ρξήζε ηεο πνζνηηθήο κεζφδνπ θξίζεθε
ζθφπηκε γηα ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία κεγάινπ αξηζκνχ δεδνκέλσλ, πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εμαγσγή
αληηθεηκεληθψλ ζπκπεξαζκάησλ. Γηα ην ιφγν απηφ έγηλε ρξήζε ειεθηξνληθνχ εξσηεκαηνινγίνπ. Σν δείγκα
απνηέιεζαλ 174 ζπλνιηθά εθπαηδεπηηθνί απφ ηνπο νπνίνπο νη 73 ήηαλ δηεπζπληέο θαη ππνδηεπζπληέο δεκνηηθψλ
ζρνιείσλ θαη λεπηαγσγείσλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Βπηδηψρζεθε λα κειεηεζεί ε ζηάζε ησλ ζηειερψλ
ππφ ην πξίζκα ηεο ζηάζεο πνπ δηακνξθψλνπλ εγγελψο νη εθπαηδεπηηθνί, ψζηε λα ζπλαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα
ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν ε εκπεηξία ζεηείαο ζε ζέζε επζχλεο, απνηειεί κηα απφ ηηο αηηίαο δηακφξθσζεο ηεο
ζηάζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα πνπ κειεηάηαη.
Σν εξσηεκαηνιφγην δηακνξθψζεθε απφ ηνπο εξεπλεηέο, δεδνκέλνπ φηη δελ ππήξμε άιιε ζρεηηθή
πξνζέγγηζε, θαζψο ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο είλαη λεφζεην θαη δελ ππάξρνπλ πξνγελέζηεξεο κειέηεο. Οη
εξσηήζεηο δνκήζεθαλ απφ ηνπο εξεπλεηέο, ηδίσο ζην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ αλαθέξεηε ζηα ζέκαηα
ηεο λνκνζεζίαο θαη ζηεξίδνληαη ζε δεηήκαηα πνπ αλαδχνληαη απφ ην ηζρχνλ ζεσξεηηθφ πιαίζην. Δ δηάηαμε θαη
ην πεξηερφκελν ησλ εξσηήζεσλ είραλ σο αθεηεξία ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο. Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη
απφ 36 εξσηήζεηο θιεηζηνχ θαη αλνηθηνχ ηχπνπ, δηρνηνκηθέο, πνιιαπιψλ επηινγψλ θαη εξσηήζεηο κε θιίκαθα
πξνηίκεζεο Likert (πέληε βαζκίδσλ).
Γηα ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ αμηνπνηήζεθαλ ηφζν δείθηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο
φζν θαη θξηηήξηα ζπκπεξαζκαηηθήο/επαγσγηθήο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο. ε επίπεδν επαγσγηθήο ζηαηηζηηθήο,
θαη εθφζνλ ειέγρζεθε ε ηζρχο ησλ βαζηθψλ πξνυπνζέζεσλ εθαξκνγήο, έγηλε ρξήζε ηνπ απαξακεηξηθνχ
ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ ηεο ζχγθξηζεο πνζνζηηαίσλ αλαινγηψλ θαηεγνξηθήο δηκεηαβιεηήο. πγθεθξηκέλα
εθαξκφζηεθε ε ζηαηηζηηθή ηερληθή ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ δχν κεηαβιεηψλ (Crosstabs), ζχκθσλα κε ην
ζηαηηζηηθφ
θξηηήξην
x2
θαηά
Pearson,
κε
θαηψθιην
ζεκαληηθφηεηαο
ην
p<0,05,
θαη κέηξα ζχλδεζεο αθελφο ηεο ηζρχνο ηεο ζπζρέηηζεο ην δείθηε (γ) (Gamma) θαη αθεηέξνπ ηεο θαηεχζπλζεο
ηεο ζρέζεο ην πξφζεκν ηνπ δείθηε (γ). Ωο αμηφινγε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ινγίδεηαη ην
επίπεδν ζπληειεζηή ηζρχνο (γ) ≥0,30 (Cohen & Manion, 2000). Γηα ηελ αλάιπζε ρξεζηκνπνηήζεθε ην
πξφγξακκα SPSS 21.0.
2.2. Σν δείγκα
ην εξσηεκαηνιφγην απάληεζαλ ζπλνιηθά 173 εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απφ ηνπο
νπνίνπο ην 76,9% ήηαλ γπλαίθεο θαη ην 23,1% άλδξεο. Ώπφ ηα 72 ζηειέρε εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ ην 58,9%
ήηαλ γπλαίθεο θαη ην 41,1% ήηαλ άλδξεο. Διηθηαθά, ην 35,8% αλήθνπλ ζηελ ειηαθή νκάδα 22-35 εηψλ, ακέζσο
κεηά κε 34,1% είλαη κεηαμχ 46-55 εηψλ, ην 27,7% είλαη κεηαμχ 36-45 εηψλ θαη ην 2,3% είλαη απφ 56 ρξνλψλ θαη
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πάλσ. Βλψ γηα ηα ζηειέρε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 62,5% είλαη απφ 46 εηψλ θαη πάλσ, ην 22,2% είλαη 36-45
εηψλ θαη ην 15,3% είλαη 22-35 εηψλ. Δ πιεηνςεθία ησλ απαληνχλησλ είλαη δάζθαινη γεληθήο αγσγήο ζε
πνζνζηφ 79,3%, 6,9% λεπηαγσγνί, 2,3% δάζθαινη εηδηθήο αγσγήο θαη 11% ινηπέο εηδηθφηεηεο.
Χο πξνο ηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ ζρνιείσλ ηνπ δείγκαηνο, ην 37,6% εξγάδνληαλ ζε αζηηθέο πεξηνρέο,
ην 39,3% ζε εκηαζηηθέο θαη ην 23,1 % ζε αγξνηηθέο. Βλψ απφ ηα ζηειέρε πνπ απάληεζαλ ην 33,3% εξγάδνληαλ
ζε αζηηθέο, ην 36,1% ζε εκηαζηηθέο πεξηνρέο θαη ην 30,6% ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο. Ο ηχπνο ησλ ζρνιείσλ κε
βάζε ηελ νξγαληθφηεηά ηνπο, ήηαλ θαηά 36,6% 12/ζέζηα θαη άλσ, θαηά 46,5% 6/ζέζηα έσο 10/ζέζηα θαη θαηά
16,9% νιηγνζέζηα. Γηα ηα ζηειέρε ήηαλ θαηά 33,8% 12/ζέζηα θαη άλσ, θαηά 39,4% 6/ζέζηα έσο 10/ζέζηα θαη
θαηά 26,8% νιηγνζέζηα (1/ζέζηα, 2/ζέζηα θαη 3/ζέζηα). ηα ζρνιεία πνπ αλαθέξνληαη σο νιηγνζέζηα ζηελ
έξεπλα ζπγθαηαιέγνληαη θαη ηα λεπηαγσγεία.
2.3. Ώπνηειέζκαηα
Γηα λα δηεξεπλεζνχλ θαη λα αμηνινγεζνχλ νη απφςεηο ησλ ζηειερψλ σο πξνο ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΒ
ζηελ αλαδήηεζε θαη δηαρείξηζε ηεο θαηάιιειεο λνκνζεζίαο ψζηε λα αζθείηαη πην απνηειεζκαηηθά ε δηνίθεζε
ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο, εμεηάζηεθαλ νη παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ή δπζρεξαίλνπλ ζηελ απνηειεζκαηηθή
αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΒ ζηελ εχξεζε ηεο λνκνζεζίαο θαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ζεσξείηαη πσο ην ππάξρνλ
λνκνζεηηθφ πιαίζην ζπλδξάκεη ζηε δηαζθάιηζε ηεο νκαιφηεηαο θαη ζηελ επίιπζε θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ.
Ώπφ ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ θαίλεηαη πσο ε πιεηνλφηεηα ησλ ζηειερψλ (90,3%) έρεη
παξαθνινπζήζεη επηκνξθψζεηο γηα ηηο λέεο ηερλνινγίεο νξγαλσκέλεο θαη αλαγλσξηζκέλεο απφ ην θξάηνο.
Χζηφζν, κεγάινο αξηζκφο ηνπ δείγκαηνο ζεσξεί πσο πνιιέο απφ ηηο δεμηφηεηεο πνπ εθαξκφδεη κε επηηπρία
θαζεκεξηλά είλαη απφξξνηα πξνζσπηθήο ελαζρφιεζεο θαη ηξηβήο κε ηηο ΣΠΒ θαη φρη ηφζν απνηέιεζκα ησλ
επηκνξθψζεσλ πνπ παξαθνινχζεζε. Φαίλεηαη πσο νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ζε
ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ πιήζνο πξνγξακκάησλ θαη εθαξκνγψλ πνπ θξίλνληαη πηα σο απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα ηελ
άζθεζε ηεο δηνίθεζεο κε ζχγρξνλν ηξφπν. Παξφκνηα απνηειέζκαηα πξνθχπηνπλ απφ ηηο έξεπλεο ηεο
Πξνθνπηάδνπ (2009), ησλ Αεκνζζελίδε & Υαληδή (2014) θαη ηεο Μπαξηδψθα (2017).
Πξνέθπςε αθφκα πσο νη ΣΠΒ ζπληεινχλ ζηε βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο κε απψηεξν ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ δηνηθεηηθνχ έξγνπ. Παξάιιεια ζεσξείηαη πσο νη
ΣΠΒ βνεζνχλ ψζηε λα ππάξρεη άκεζε θαη πιήξεο ελεκέξσζε, πσο ζπληεινχλ ζηε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο,
ηνπ απαηηνχκελνπ ρξφλνπ εξγαζίαο, ηνπ θφζηνπο θαη πσο ζπκβάιινπλ ζε πιήζνο δηνηθεηηθψλ εξγαζηψλ
παξέρνληαο ακεζφηεηα θαη δηαζθάιηζε πιεξνθνξηψλ ζηελ ελεκέξσζε θαη δηεπζέηεζε δηνηθεηηθψλ θαη
ιεηηνπξγηθψλ ζεκάησλ, δηεπθνιχλνληαο ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ζηειερψλ ηεο κνλάδαο κε ηηο αλψηεξεο
δηνηθεηηθά ππεξεζίεο αιιά θαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο.
Ώθνινχζσο, ε θαζεκεξηλή ελαζρφιεζε θαη ζπλεπψο ε εμνηθείσζε πνπ απνθηνχλ κε ην δηαδίθηπν θαη ηηο
λέεο ηερλνινγίεο, έρεη σο ζπλέπεηα ηελ ηάζε θαη ηελ πξνζπκία ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα αμηνπνηνχλ ηηο ΣΠΒ θαη
ζηε δηνηθεηηθή πξάμε. Πξνέθπςε παξάιιεια πσο φζν κηθξφηεξα ειηθηαθά είλαη ηα ζηειέρε ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε ηάζε απηή.
Παξφια απηά ππάξρνπλ θαη παξάγνληεο πνπ ζεσξείηαη πσο δπζρεξαίλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε
ησλ ΣΠΒ ζηε ζρνιηθή δηνίθεζε. Ώλάκεζα ζε απηνχο ηνπο παξάγνληεο ζπγθαηαιέγνληαη ε έιιεηςε θαηάιιεινπ
ή ζχγρξνλνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ (94,4%), ε έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ δηνηθεηηθνχ ινγηζκηθνχ (93,1%), ε
έιιεηςε επηκφξθσζεο ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ (93,1%), ε αίζζεζε ηνπ άγρνπο θαη ε αλαζθάιεηα πνπ ληψζνπλ γηα
ηηο ΣΠΒ (81,9%), ε πνιππινθφηεηα ηνπ ρεηξηζκνχ ησλ πξνγξακκάησλ (80,6%) θαη ε ζπλήζεηα ηεο
παξαδνζηαθήο ρεηξφγξαθεο δηεθπεξαίσζεο (70,4%).
Βπηπιένλ, ηα ζηειέρε έρνληαο ζηε δηάζεζε ηνπο ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο myschool, ζην νπνίν
θαηαγξάθνληαη φιεο νη θηλήζεηο θαη ηα δηνηθεηηθά δεδνκέλα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ην αλαγλσξίδνπλ κε
ζεκαληηθή πιεηνςεθία (91,4%) σο δηθιείδα ειέγρνπ ηεο λνκηκφηεηαο κέζσ ηεο ηάζεο ηεο δηαχγεηαο πσο
αλαραηηίδεη φπνηα ζθνπνχκελε παξαηππία. Παξάιιεια ληψζνπλ πσο ηνπο ζέηεη ζε εγξήγνξζε αλαθνξηθά κε ηελ
πηζηή εθαξκνγή ησλ νδεγηψλ θαη ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ. ε αληηζηνηρία απηήο ηεο άπνςεο βξίζθεηαη θαη ην
ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (90,8%).
Μεγάινο αξηζκφο ζηειερψλ (91,7%) αιιά θαη εθπαηδεπηηθψλ (95,9%) ππνζηεξίδεη πσο ε γλψζε ηεο
λνκνζεζίαο κπνξεί λα ζπληειέζεη ζηελ θαιχηεξε νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Τςειήο
ζεκαζίαο είλαη ε αληαπφθξηζε ηνπο ζηελ αλαδήηεζε ηεο λνκνζεζίαο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, κε ηελ πιεηνςεθία
(93%) λα θαηαθεχγνπλ ζε απηφ εμαηηίαο ηεο επρέξεηαο πξφζθηεζεο πιεξνθνξηψλ. Βλψ φζα πεξηζζφηεξα ρξφληα
ππεξεζίαο έρνπλ ζε ζέζεηο επζχλεο ηφζν ιηγφηεξν θαηαθεχγνπλ ζηηο ΣΠΒ γηα λα αλαδεηήζνπλ ηελ θαηάιιειε
λνκνζεζία (ρ2=24,501 , p=.004 , γ= -,428), πηζαλά ιφγσ πξφηεξεο γλψζεο. Βπηπξφζζεηα, ππάξρεη ζεκαληηθή
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εμάξηεζε κεηαμχ ηεο ειηθίαο θαη ησλ ιφγσλ γηα ηνπο νπνίνπο θαηαθεχγνπλ ζηε δηαρείξηζε ηεο λνκνζεζίαο νη
δηεπζπληέο (ρ2=96,628 , p=.028 , γ= -,306) θαη νη ππνδηεπζπληέο (ρ2=26,013 , p=.011 , γ= -,309) (Πίλαθαο 1).
Παξαηεξείηαη πσο φζν κεγαιχηεξεο ειηθίαο είλαη ηα ζηειέρε, ηφζν ιηγφηεξν θαηαθεχγνπλ ζηελ αλαδήηεζε ηεο
λνκνζεζίαο, γηα ηε ξχζκηζε δηνηθεηηθψλ ή θαζεκεξηλψλ ζεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ, ελψ ηα λεφηεξα ζε ειηθία
ζηειέρε θαίλεηαη πσο έρνπλ ηελ ηάζε λα αλαδεηνχλ ιχζεηο ή θαηεπζχλζεηο κέζσ ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ.
Πίλαθαο 1
πζρέηηζε ειηθίαο ζηειερψλ θαη θαηαθπγήο ζηε δηαρείξηζε ηεο λνκνζεζίαο

Αηεπζπληέο
Τπνδηεπζπληέο

Pearson
x2
96,628
26,013

P

Gamma
(γ)
-,428
-,309

,004
,011

Βπηπιένλ, θαίλεηαη πσο νη έρνληεο ζέζε επζχλεο είλαη εθείλνη πνπ ρξεηάδεηαη πην ζπρλά λα αλαδεηνχλ
λνκηθά ζέκαηα κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ (ρ2=10,086 , p=.007 , γ= -,411) αθνχ ζθηαγξαθνχληαη απφ ηνπο
ππφινηπνπο εθπαηδεπηηθνχο σο νη ππεχζπλνη πνπ θαινχληαη λα δηεθπεξαηψζνπλ δηνηθεηηθέο εξγαζίεο.
Καηά θχξην ιφγν αλαδεηνχλ θαη κειεηνχλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε λνκνζεζία θπξίσο γηα λα ελεκεξσζνχλ γηα
ηα δηθαηψκαηα, ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπο, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ζέζεο, ησλ θεθηεκέλσλ ή ησλ
δηθαησκάησλ ηνπο, γηα ηε δηαζθάιηζε ίζεο κεηαρείξηζεο ζε επίπεδν ζρνιείνπ ή δηεχζπλζεο, γηα ηελ εμνκάιπλζε
κίαο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη γηα λα εμαιείςνπλ νπνηαδήπνηε ιεηηνπξγηθή ή
δηνηθεηηθή ζχγρπζε. Παξαηεξείηαη πσο αλαηξέρνπλ ζηε λνκνζεζία θπξίσο άηνκα κηθξφηεξεο ειηθίαο ή κε
ιηγφηεξα ρξφληα ππεξεζίαο ζε ζέζε ζηειέρνπο.
ζνλ αθνξά ηηο κεζφδνπο πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηελ αλεχξεζε θαη αμηνπνίεζε ηεο θαηάιιειεο
λνκνζεζίαο ππάξρεη γξακκηθή ζπζρέηηζε κε ηνλ βαζκφ πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηνχλ ην δηαδίθηπν γηα αλαδήηεζε
πιεξνθνξηψλ θαη θαίλεηαη πσο θπξίσο θαηαθεχγνπλ ζηνλ πην δηαδεδνκέλν ηξφπν ηεο επνρήο, κέζα απφ κία
επξχηεξε αιιά ζηνρεπκέλε αλαδήηεζε κε ιέμεηο-θιεηδηά (ρ2=106,660 , p=.000 , γ= ,613), αλαηξέρνπλ ζε
εθπαηδεπηηθέο πχιεο ή ηζηνζειίδεο (π.ρ. esos, alfavita) (ρ2=97,112 , p=.000 , γ= ,482), ή ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ
Τπνπξγείνπ Παηδείαο ή ησλ εθάζηνηε Αηεπζχλζεσλ ή αξκφδησλ ππεξεζηψλ (ρ2=84,672 , p=.000 , γ= ,489)
(Πίλαθαο 2), φπνπ ζεσξνχλ πσο κπνξνχλ λα αληιήζνπλ άκεζα ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηε γλψζε πνπ ρξεηάδνληαη.
Πνιχ ιηγφηεξν παίξλνπλ κέξνο ζε ζπδεηήζεηο ζε εθπαηδεπηηθά forums, αλαξηνχλ θάπνην δηθφ ηνπο εξψηεκα ζην
δηαδίθηπν ή παίξλνπλ κέξνο ζε δηαβνπιεχζεηο. Παξαηεξείηαη κηα κνλφδξνκε αμηνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο ηνπ
δηαδηθηχνπ, ρσξίο ηελ ηάζε ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο θαη ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο ζηε δηακφξθσζε ηεο
πιεξνθνξίαο πνπ δηαθηλείηαη ζην δηαδίθηπν.
Πίλαθαο 2
πζρέηηζε βαζκνχ ηθαλφηεηαο αμηνπνίεζεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηεο αλεχξεζεο θαη αμηνπνίεζεο ηεο
θαηάιιειεο λνκνζεζίαο
Μέζνδνη εχξεζεο
λνκνζεζίαο
Ώλαδήηεζε κε ιέμεηο-θιεηδηά
Βθπαηδεπηηθέο πχιεοή
ηζηνζειίδεο
Εζηνζειίδεο Τπνπξγείνπ/
Αηεπζχλζεσλ/αξκφδησλ ππεξεζηψλ

Pearson
x2
106,660
97,112

P
,000
,000

Gamma
(γ)
,613
,482

84,672

,000

,489

Δ εχθνιε πξφζβαζε θαη αλαδήηεζε ηεο λνκνζεζίαο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαζψο θαη ε ζπλαίλεζε θαη
ζπκκφξθσζε ζηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ θαίλεηαη λα είλαη δχν θχξηνη παξάγνληεο νη νπνίνη δηεπθνιχλνπλ ηελ
εχξεζε θαη αμηνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο. Ώληίζεηα, ε έιιεηςε επηκφξθσζεο ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ, ε έιιεηςε
θαηάξηηζεο ζε φ,ηη αθνξά ην επξχηεξν ζρνιηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην, ην άγρνο θαη ε αλαζθάιεηα πνπ ληψζνπλ νη
εθπαηδεπηηθνί γηα ηελ εχξεζε θαη αμηνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο, ε πξνβιεκαηηθή εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο απφ ηε
δηνίθεζε θαζψο θαη ην άγρνο θαη ε αλαζθάιεηα πνπ πξνθαινχληαη εμαηηίαο ηεο πνιπλνκίαο θαη ηεο αληηλνκίαο
πνπ επηθξαηνχλ ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, απνηεινχλ ηνπο θπξηφηεξνπο παξάγνληεο πνπ ζεσξνχληαη πσο
δπζρεξαίλνπλ ηελ αλαδήηεζε θαη εθαξκνγή ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ.
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Βπηπιένλ, πξνέθπςε πσο νη εθπαηδεπηηθνί πνπ δελ έρνπλ αλαιάβεη πνηέ ζέζε δηεπζπληή ή ππνδηεπζπληή
ζεσξνχλ σο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εχξεζε θαη αμηνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο ηελ
πξνβιεκαηηθή εθαξκνγή ηεο απφ ηε δηνίθεζε (ρ2=10,007 , p=.040 , γ= ,308) θαη ην βάξνο θαη ηελ επζχλε πνπ
θέξνπλ ν δηεπζπληήο ή ν ππνδηεπζπληήο σο θνξείο ηήξεζεο ηεο λνκνζεζίαο (ρ2=9,092 , p=.049 , γ= ,302).
Αηαθαίλεηαη πσο φζνη δελ έρνπλ αζρνιεζεί κε ηε δηνίθεζε είλαη επθνιφηεξν λα ζηνρνπνηήζνπλ ηα ζηειέρε ηεο
δηνίθεζεο ή ηε δηνίθεζε θαζεαπηή σο παξάγνληεο γηα ηελ αλαπνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο.
Βλ ηνχηνηο ε έξεπλα αλέδεημε πσο ππάξρεη ζε κεγάιν βαζκφ, 85,7% γηα ηα ζηειέρε θαη 81,3% γηα ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο, ε πεπνίζεζε πσο ε ππάξρνπζα λνκνζεζία κπνξεί λα ζπλδξάκεη ζηελ επίιπζε ησλ
πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ ζρνιείνπ θαη πσο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο
εξγαιείν δηαζθάιηζεο ηεο νκαιφηεηαο. ηειέρε θαη εθπαηδεπηηθνί θαηαθεχγνπλ θαη ζηεξίδνληαη ζηελ χπαξμε
ηεο λνκνζεζίαο σο πξνο ηε δηεθπεξαίσζε θαζεκεξηλψλ δεηεκάησλ, κε ζθνπφ ηελ ηήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ
θαλφλσλ κέζα ζε έλα πιαίζην νκαιήο ιεηηνπξγίαο. Ώληίζεηα, ππάξρεη ε αληίιεςε πσο ε λνκνζεζία ζπλδξάκεη
ζε κηθξφηεξν βαζκφ, ζηε ζπλελλφεζε θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ κε ηνπο γνλείο θαη θεδεκφλεο
ησλ καζεηψλ (65,3% ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο, 74,6% ησλ ζηειερψλ) ή κεηαμχ ζπλαδέιθσλ (71,3% ηνπ
ζπλνιηθνχ δείγκαηνο, 71,8% ησλ ζηειερψλ) (Πίλαθαο 3). Αηαπηζηψλεηαη πσο ε επίιπζε θαζαξά ιεηηνπξγηθψλ ή
δηνηθεηηθψλ ζεκάησλ κπνξεί λα δηεπζεηεζεί εμ νινθιήξνπ κέζσ ηεο λνκνζεζίαο φκσο δε ληψζνπλ λα ζπκβαίλεη
ην ίδην φηαλ εκπιέθνληαη αλζξψπηλνη παξάγνληεο, θνηλσληθέο θαηαβνιέο, παξάκεηξνη απφςεσλ ή
ζπλαηζζεκάησλ.
Πίλαθαο 3
πκβνιή ππάξρνπζαο λνκνζεζίαο
ηειέρε
0.857

0.813

0.746

Βθπαηδεπηηθνί
0.653

0.718

0.713

Βπίιπζε θαζεκεξηλψλ Βπίιπζε πξνβιεκάησλ κε Βπίιπζε πξνβιεκάησλ
πξνβιεκάησλ
γνλείο ή θεδεκφλεο
κεηαμχ ζπλαδέιθσλ
πδήηεζε
εκαληηθφ εχξεκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο απνηειεί ε θαηαλφεζε απφ κέξνπο ησλ ζηειερψλ ηεο
Πξσηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο γηα ηελ ακέξηζηε ζπκβνιή πνπ πξνζθέξνπλ νη ΣΠΒ ζηελ νξγάλσζε πιήζνπο
δηνηθεηηθψλ εξγαζηψλ θαη ζηελ επξχηεξε δηνίθεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, θαζψο θαη ε ηάζε ηνπο λα αμηνπνηνχλ
θαηά θχξην ιφγν ηηο λέεο ηερλνινγίεο πξνθεηκέλνπ λα πιεξνθνξεζνχλ γηα ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ην
ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο θαη λα ην δηαρεηξηζηνχλ θαηάιιεια κε ζθνπφ ην αηνκηθφ ή ην ζπλνιηθφ φθεινο.
Πξνέθπςε παξάιιεια πσο φζν κηθξφηεξα ειηθηαθά είλαη ηα ζηειέρε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ηφζν κεγαιχηεξε
είλαη ε ηάζε απηή, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηελ έξεπλα ηεο Πξνθνπηάδνπ (2009).
Σαπηφρξνλα, ππάξρεη ε άπνςε πσο νη ΣΠΒ βνεζνχλ ζηελ άκεζε θαη πιήξε ελεκέξσζε, κεηψλνληαο ηε
γξαθεηνθξαηία, ηνλ ρξφλν εξγαζίαο θαη ην θφζηνο ελψ ζεσξείηαη πσο ζπκβάιινπλ ζε πιήζνο δηνηθεηηθψλ
εξγαζηψλ. Σα επξήκαηα απηά ζπκθσλνχλ κε ηα απνηειέζκαηα παξφκνησλ εξεπλψλ (Shah, 2014 ; Πξνθνπηάδνπ,
2009 ; Μπαξηδψθα, 2017). Ώλ θαη απφ πξνεγνχκελεο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη παξαηεξείηαη ε έιιεηςε
επηκφξθσζεο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζηε δηνίθεζε θαη
κεραλνξγάλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ (Αεκαθφπνπινο & Παλαγησηαθφπνπινο, 2011), παξφια απηά θαη
κφλν ε πίζηε ζηε ζπκβνιή ησλ ΣΠΒ είλαη κηα θαιή αξρή γηα λα γίλνπλ βήκαηα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.
ηαλ ρξεηάδεηαη ηα ζηειέρε λα εξεπλήζνπλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε λνκνζεζία, ε ρξήζε ησλ ΣΠΒ είλαη ε
δίνδνο πνπ αθνινπζνχλ θαηά θχξην ιφγν. ζν πεξηζζφηεξν αμηνπνηνχλ ην δηαδίθηπν γηα λα αληιήζνπλ
πιεξνθνξίεο, σο απφξξνηα ζπλήζεηαο, ηφζν πεξηζζφηεξν αλαδεηνχλ θαη‟ απηφ ηνλ ηξφπν θαη δηαρεηξίδνληαη ην
θαηάιιειν λνκνζεηηθφ πιαίζην, πηζηεχνληαο πσο έρεη ηε δχλακε λα ξπζκίζεη ζέκαηα πνπ αλαθχπηνπλ ζηε
ζρνιηθή θαζεκεξηλφηεηα.
Σα δηνηθεηηθά ζηειέρε ζεσξνχληαη σο νη ππεχζπλνη πνπ θαινχληαη λα αλαδεηήζνπλ ζπρλφηεξα ηε
λνκνζεζία, ιφγσ ηεο ελαζρφιεζήο ηνπο κε ηηο δηνηθεηηθέο εξγαζίεο θαη ηελ πεπνίζεζε πσο είλαη έλα θνκκάηη
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ηνπ ξφινπ πνπ θαηέρνπλ. Χο απνηέιεζκα, θξίλνπλ πσο είλαη κεγαιχηεξεο βαξχηεηαο ε αξσγή ηεο ππάξρνπζαο
λνκνζεζίαο σο κέζν ζπλελλφεζεο θαη δηαζθάιηζεο ηεο νκαιφηεηαο ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ.
Ώπφ ηελ εκπεηξία ηνπο θαίλεηαη λα αληηκεησπίδνληαη πην επηηπρεκέλα ζέκαηα θπξίσο ιεηηνπξγηθά ή δηνηθεηηθά
θαη φρη ηφζν φζα έρνπλ πην δηαπξνζσπηθφ ραξαθηήξα.
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ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΜΔΗΟΝΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΘΡΑΚΖΔΡΔΤΝΑ ΠΟΤ ΑΦΟΡΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΛΗΚΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΣΔ
ΣΧΝ ΜΔΗΟΝΟΣΗΚΧΝ ΥΟΛΔΗΧΝ

Υξηζηίλα Σζαξνχδε
Ώπφθνηηε ηνπ ΜΠ «Αηνίθεζε θαη
Οξγάλσζε Βθπ/θψλ
Μνλάδσλ»ηνπΏΣΒΕΘεζ/λίθεο,
e-mail:tsaroudi@gmail.com

ΠΔΡΗΛΖΦΖ
f.
Δ παξνχζα εηζήγεζε επηρεηξεί λα απνηππψζεη ηελ θαηάζηαζε ζηε κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε ηεο
Θξάθεο. Βμεηάδεη ην Αηνηθεηηθφ Πιαίζην ηεο Μεηνλνηηθήο Βθπαίδεπζεο θαη θάλεη αλαθνξά ζηηο αξρέο ηεο
Αηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε κέζα απφ έξεπλα πνπ έγηλε κε εξσηεκαηνιφγηα ζεδηεπζπληέο
κεηνλνηηθψλδεκνηηθψλ ζρνιείσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Βλφηεηαο Ρνδφπεο.Δ ηδηφηππε θαη πνιπζχλζεηε
πξαγκαηηθφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο ηεο Θξάθεο μεθηλά κε ηε
πλζήθε ηεο Λσδάλεο ην 1923 θαη εμειίζζεηαη κέρξη ζήκεξα.ηελ εξγαζία γίλεηαη αλαθνξά ζε ηζηνξηθά
ζηνηρεία, ζχγρξνλα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θνίηεζεο καζεηψλ θαη ζηελ ηειεπηαία λνκνζεζία. ηελ έξεπλα
απνηππψλνληαη νη απφςεηο ησλ δηεπζπληψλ ησλ κεηνλνηηθψλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ γηα ην πφζν απνδέρνληαη ην
πξφηππν εγεζίαο ηεο Αηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αξρψλ ηεο ΑΟΠ ζηελ
εθπαίδεπζε. Με έληνλα ηα πξνβιήκαηα δηγισζζίαο θαη ηξηγισζζίαο, ζηνπο κνπζνπικάλνπο καζεηέο ε
πξαγκαηηθφηεηα ηεο κεηνλνηηθήο εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ε θνηλσληθή έληαμε ησλ καζεηψλ απνηειεί αθφκε θαη
ζήκεξα έλα ζηνίρεκα πνπ δελ έρεη θεξδεζεί.
Λέμεηο θιεηδηά: κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε, πνιηηηθή δηειθπζηίλδα, δηαπνιηηηζκηθφηεηα, πνηφηεηα
ΔΗΑΓΧΓΖ
Σε κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα ηεο Θξάθεο απνηεινχλ ηξία είδε πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ κε
γισζζηθή θαη πνιηηηζηηθή πνηθηινκνξθία. Μνπζνπικάλνη ηνπξθνγελείο, πνκάθνη θπξίσο ζηα νξεηλά θαη
αζίγγαλνη. ινη φκσο δηδάζθνληαη ζην ζρνιείν ηελ ηνπξθηθή γιψζζα, θάηη πνπ ζηνπο πνκάθνπο θαη ηνπο
αζίγγαλνπο δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ηξηγισζζίαο.
Ώθεηεξία ηεο κεηνλνηηθήο εθπαίδεπζεο είλαη ε ζπλζήθε ηεο Λσδάλεο, ην 1923. Σα ππφινηπα
λνκνζεηήκαηα, θπξίσο ηα ειιελνηνπξθηθά κνξθσηηθά πξσηφθνιια πνπ ππέγξαςαλ ε Βιιάδα θαη ε
Σνπξθία, ην 1951 θαη 1968, θαζψο θαη ε ζπκθσλία ηνπ 2000, απνηεινχλ ηηο βάζεηο θαη ην λνκηθφ πιαίζην
ηεο κεηνλνηηθήο εθπαίδεπζεο ηνπ ζήκεξα.
Σα δηνηθεηηθά κέηξα πνπ ιήθζεθαλ θαηά θαηξνχο ζρεηίδνληαη κε ηηο ηζηνξηθέο θαη πνιηηηθέο
εμειίμεηο ζηηο ζρέζεηο ησλ δχν ρσξψλ. Δ κεηνλφηεηα αληηκεησπίζηεθε «πεξηζζφηεξν σο πνιηηηθφ
δηαθχβεπκα θαη ιηγφηεξν σο θνηλσληθφ δήηεκα» (Ώζθνχλε, 2006), κε ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ηνπξθηθήο
επηξξνήο, θαζψο ε ηνπξθηθή πιεπξά ρξεζηκνπνηνχζε ηελ εθπαίδεπζε γηα λα ρεηξαγσγήζεη ηε κεηνλφηεηα
(ΚνπΎδεο, 2009).Ώπφ ην 1990 θαη κεηά, αιιάδεη ε αληηκεηψπηζε ηεο πνιηηείαο. Σίζεληαη πιαίζηα
παηδαγσγηθά θαη θνηλσληθά. Εδίσο ην 1995, κε ηνλ λφκν ηεο πνζφζησζεο γηα ηελ εηζαγσγή ησλ κεηνλνηηθψλ
καζεηψλ ζηα Παλεπηζηήκηα θαη ΣΒΕ, ε έληαμή ηνπο ζηελ θνηλσλία δηεπξχλεηαη.
ηελ έξεπλα πνπ έγηλε ζε 33 δηεπζπληέο κεηνλνηηθψλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ, ζηε Ρνδφπε, ηνλ
Οθηψβξην ηνπ 2017, ζην πιαίζην ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ηεο γξάθνπζαο γηα ηε κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε,
επηβεβαηψζεθε ε απνδνρή ησλ αξρψλ ηεο ΑΟΠ ζε ζέκαηα εγεζίαο ζρνιείνπ. Γεγνλφο φκσο παξακέλεη, φηη
ηα παηδηά ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο ηεο Θξάθεο βηψλνπλ κηα δηρνηνκεκέλε εθπαίδεπζε, ε γλψζε
ηεο ειιεληθήο είλαη θαηαθεξκαηηζκέλε, ε θνίηεζε ζηα Γπκλάζηα θαη ε θνηλσληθή έληαμή ηνπο
πξνβιεκαηηθή. Δ πξφηαζε αληηκεηψπηζεο ηεο κεηνλνηηθήο εθπαίδεπζεο κέζα απφ κηα πνιηηηθή
δηαπνιηηηζκηθήο πξνζέγγηζεο, ζα έδηλε, θαηά ηε γλψκε καο, κηα λέα ψζεζε γηα ηελ επίιπζε πνιιψλ
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πξνβιεκάησλθαη ζα ζπλέβαιιε νπζηαζηηθά ζηελ παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ εθπαηδεπηηθψλ θαη θνηλσληθψλ,
θαζψο θαη ζηε δεκηνπξγία ελφο ζρνιείνπ πνπ ζα ήηαλρψξνο ζπλάληεζεο δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ θαη
ηαπηνηήησλ.
Ζ ΜΔΗΟΝΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΜΔΗΟΝΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
1.1 Ζ ΜΔΗΟΝΟΣΖΣΑ
Δ κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα ηεο Θξάθεο είλαη ε κφλε αλαγλσξηζκέλε κεηνλφηεηα ζηελ Βιιάδα
(Ώζθνχλε, 2006). χκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 1991, απνηειεί ην 29% ηνπ πιεζπζκνχ. ηνλ λνκφ
Ρνδφπεο ην πνζνζηφ θπκαίλεηαη ζην 50-55%, 40% ζηελ Ξάλζε, 5% ζηνλ Έβξν.Σελ απνηεινχλ ηξείο
εζλνηηθέο νκάδεο: 50% ηνπξθνγελείο, 35% Πνκάθνη θαη 15% Ώζίγγαλνη, κε δπζδηάθξηηα φξηα ζηα πνζνζηά
θαη εκθαλείο δηαθνξέο ζηε κεηξηθή γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ Ώπηφ πνπ απνηέιεζε ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν
κεηαμχ ηνπο, ήηαλ ε ζξεζθεία Κάζε κία απφ ηηο νκάδεο απηέο δηαηεξεί ηελ δηθή ηεο γιψζζα θαη ηηο
παξαδφζεηο ηεο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ, ζηε πλζήθε ηεο Λσδάλεο πξνζδηνξίζηεθε ε κεηνλφηεηα σο
ζξεζθεπηηθή.Ώπφ ηηο νκάδεο απηέο, νη Πνκάθνη δε ζρεηίδνληαη νχηε γισζζηθά, νχηε πνιηηηζκηθά κε ηνπο
Σνπξθνγελείο. Μηινχλ ηελ πνκαθηθή γιψζζα, ε νπνία είλαη κε εγγεγξακκέλε θαη απνηειεί θξάκα,θπξίσο,
ζιαβηθψλ, ειιεληθψλ θαη ηνπξθηθψλ (Μαγθξηψηεο, 1994). Έρνπλ ηα δηθά ηνπο έζηκα, πνπ έρνπλ πνιιά
θνηλά κε ηα αξραηνειιεληθά.Οη Ώζίγγαλνη (Ρνκά), κηινχλ ηε ξνκαλί θαη απνηεινχλ πεξίπνπ ην 1/5 ηεο
κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο, ελψ ε επηθξαηέζηεξε άπνςε γηα ηελ θαηαγσγή ηνπο παξαπέκπεη ζηελ Ελδία,
ιφγσ ησλ πνιιψλ θνηλψλ γισζζηθψλ νκνηνηήησλ κε ηε ζαλζθξηηηθή θαη ηηο ηλδηθέο δηαιέθηνπο. Οη
Ώζίγγαλνη είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο Βπξψπεο.
Οη κεηνλνηηθνί καζεηέο ζήκεξα (7-12-2018), ζε ζχλνιν 128 κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ ησλ Α/λζεσλ
Βθπαίδεπζεο Ξάλζεο, Ρνδφπεο θαη Έβξνπ είλαη 4.866. ηα δεκφζηα ζρνιεία ηεο Α/λζεο Πξσηνβάζκηαο
Βθπ/ζεο Ρνδφπεο θνηηνχλ ζε ζχλνιν 3425 καζεηψλ, 550 κνπζνπικάλνη. Ώληίζηνηρα, ζηα λεπηαγσγεία ηεο
Α/λζεο Πξσηνβάζκηαο Βθπ/ζεο Ρνδφπεο ζε ζχλνιν 1094 λεπίσλ, νη 502 είλαη κνπζνπικάλνη.
1.2 ΗΣΟΡΗΚΑ – ΝΟΜΗΚΑ Ζ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΖ ΜΔΗΟΝΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
Σν ελδηαθέξνλ ηεο πνιηηείαο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ κνπζνπικάλσλ δελ μεθηλάεη ην 1920, πνπ ε
Θξάθε απφθηεζε ειιεληθή δηνίθεζε, αιιά απφ ην 1881, κε ηε πλζήθε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ζηελ
νπνία αλαθέξεηαη πσο νη κνπζνπικαληθέο θνηλφηεηεο ηεο Θεζζαιίαο θαη ηεο Κξήηεο είραλ ην δηθαίσκα λα
δηαηεξνχλ ηνπξθφγισζζα ζρνιεία, φπνπ δηδαζθφηαλ θαη ε ειιεληθή γιψζζα.
Σν 1923 ε πλζήθε ηεο Λσδάλεο (24-07-1923), βάδεη ηα ζεκέιηα ηνπ ζεκεξηλνχ λνκηθνχ
θαζεζηψηνο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ. Ώπφ ηηο ηειεπηαίεο ζπλζήθεο είλαη ε
Βιιελνηνπξθηθή πµθσλία γηα ηελ Πνιηηηζηηθή πλεξγαζία ηνπ 2000 (Σζηηζειίθεο, 2007). Βλδηάκεζα ηνπ
1923 θαη ηνπ 2000, ππάξρνπλ πάξα πνιιέο ζπκθσλίεο, πνπ δείρλνπλ πσο ε ιεηηνπξγία ηεο κεηνλνηηθήο
εθπαίδεπζεο ζηε Θξάθε είλαη κηα δχζθνιε θαη πξνβιεκαηηθή ππφζεζε. Σν 1923, κε ηε πλζήθε ηεο
Λσδάλεο, πνπ πξνβιέπεη ηελ αληαιιαγή πιεζπζκψλ κεηαμχ Βιιάδαο θαη Σνπξθίαο, νη κεηνλνηηθνί
πιεζπζκνί ηεο Θξάθεο παξακέλνπλ ζηελ Θξάθε, κε θξηηήξην ηελ ζξεζθεία ηνπο. Τπνρξεσηηθά ζηα
δεκνηηθά ζρνιεία δηδάζθεηαη ε κεηξηθή ηνπο γιψζζα θαη ε ζξεζθεία ηνπο, αιιά θαη ε επίζεκε γιψζζα ηνπ
θξάηνπο. Δ κεηνλφηεηα ηεο Θξάθεο ραξαθηεξίδεηαη ζξεζθεπηηθή, (νη κνπζνπικάλνη θάηνηθνη ηεο Γπηηθήο
Θξάθεο) ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε γισζζηθά θαη πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά, ελψ ζηελ
Κσλζηαληηλνχπνιε, ε αληίζηνηρε ησλ Βιιήλσλ, ραξαθηεξίδεηαη εζληθή (νη νξζφδνμνη Έιιελεο ηεο
Κσλζηαληηλνχπνιεο). Ώξγφηεξα, ηα ειιελνηνπξθηθά κνξθσηηθά πξσηφθνιια ηνπ 1951 θαη ηνπ 1968 ζα
δηακνξθψζνπλ ηηο λνκηθέο βάζεηο ηεο ζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ.
Σα πξψηα ρξφληα κεηά ηε πλζήθε
ηα πξψηα ρξφληα κεηά ηε πλζήθε ηεο Λσδάλεο, ηα κεηνλνηηθά ζρνιεία ιεηηνπξγνχλ δίπια ζε
ηεκέλε, θαζψο ε παηδεία πνπ παξέρεηαη, είλαη απνθιεηζηηθά ζξεζθεπηηθή. Αηδάζθνπλ νη ζξεζθεπηηθνί
εγέηεο (ρνηδάδεο). Δ θνηλσληθή θαζεκεξηλφηεηα, ε εθπαίδεπζε, ε δηνίθεζε θαη νη ζεζκνί είλαη έληνλα
επεξεαζκέλα απφ ηε ζξεζθεία (Μπαιηζηψηεο & Σζηηζειίθεο 2001).ηαλ ην 1930, ππνγξάθεηαη ην
ειιελνηνπξθηθφ ζχκθσλν θηιίαο, ηδξχνληαηηα πξψηα ζρνιεία ζηε Θξάθε, κε Σνχξθνπο κάιηζηα
δαζθάινπο, πνπ έξρνληαη απφ ηελ Σνπξθία γηα λα πξνσζήζνπλ ηηο κεηαξξπζκίζεηο ζχκθσλα κε ηα
θεκαιηθά πξφηππα. χκθσλα κε ηνλ Αηβάλε (1997), έηζη μεθίλεζε ν ζηαδηαθφο εθηνπξθηζκφο, ν νπνίνο
νινθιεξψζεθε κεηαπνιεκηθά.
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Ζ εθπαίδεπζε γίλεηαη πνιηηηθή δηειθπζηίλδα απφ λσξίο.
Ώπφ ηα πξψηα ρξφληαζηνλ θφζκν ηεο κεηνλφηεηαο, φζνλ αθνξά ηηο ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο ππάξρεη
δηραζκφο αλάκεζα ζε δχν νκάδεο: ζηνπο ζπληεξεηηθνχο παιαηνκνπζνπικάλνπο, πνπ ζέινπλ λα ππεξηζρχεη ε
ζξεζθεία ζηελ παηδεία θαη ηνπο λεσηεξηζηέο, πνπ ζέινπλ ηελ εθθνκίζθεπζε ηεο παηδείαο, ζχκθσλα κε ηα
θεκαιηθά πξφηππα ηεο Νέαο Σνπξθίαο, θαζψο θαη ηελ εζληθνπνίεζε ηεο κεηνλφηεηαο(ΚνπΎδεο, 2009). Δ
θπβέξλεζε ζηελ αξρή ππνζηεξίδεη ηνπο παιαηνκνπζνπικάλνπο, ην 1930 ηνπο λεσηεξηζηέο θη έπεηηα, ηo 1956,
φηαλ ηδξχεηαη ην ηεξνζπνπδαζηήξην ηνπ Βρίλνπ Ξάλζεο, βιέπνπκε λα παίξλεη ζέζε ππέξ ησλζπληεξεηηθψλ,
πξάγκα πνπ ζπλερίδεηαη θαη απφ ην 1965 θαη κεηά.
Σν ζέκα ηεο κεηνλνηηθήο εθπαίδεπζεο αληηκεησπίζηεθε πεξηζζφηεξν σο πνιηηηθφ δηαθχβεπκα θαη
ιηγφηεξν σο θνηλσληθφ δήηεκα,επεηδή ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηε κεηνλφηεηα πνιηηηθά, γηα ηε δηαηήξεζε ηεο
ζπιινγηθήο ηαπηφηεηάο ηεο θαη ηε δηαζχλδεζε ηεο κε ηελ Σνπξθία(Ώζθνχλε, 2006). Ώθφκε, απφ ην ειιεληθφ
θξάηνο αληηκεησπίζηεθε κε θαρππνςία γηα ηελ απνηξνπή επηθξάηεζεο ηεο ηνπξθηθήο ηαπηφηεηαο(ΚνπΎδεο,
2009).Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην πιήζνο ησλ λφκσλ ζρεηηθά. Μφλν ηελ πεξίνδν 1974-1980 ζεζπίζηεθαλ3 λφκνη
(1977), 2 πξνεδξηθά δηαηάγκαηα θαη 14 ππνπξγηθέο απνθάζεηο (νη πεξηζζφηεξεο ην 1978) (Μπαιηζηψηεο,
Σζηηζειίθεο, 2001).
Ώθφκε, ε νλνκαζία ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ, είλαη ελδεηθηηθή ησλ ζρέζεσλ κε ηελ Σνπξθία. Άιινηε
νλνκάδνληαη ηνπξθηθά θαη άιινηε κεηνλνηηθά. Σν 1882 ραξαθηεξίδνληαη ηνπξθηθά, ην 1915 νζσκαληθά, ην 1922
κνπζνπικαληθά, ην 1954 νλνκάδνληαη ηνπξθηθά, ιφγσ ηνπ θιίκαηνο θηιίαο Βιιάδαο Σνπξθίαο, ζαλ Υψξεο κέιε ηνπ ΝΏΣΟ. ην πιαίζην ηνπ ςπρξνχ πνιέκνπ, ζεσξήζεθε, φηη ε Σνπξθία ζα βνεζνχζε,ζηνλ θίλδπλν πνπ
ππήξρε απφ ΐνξξά, λα γίλνπλ πφινο έιμεο θαη πξνπαγάλδαο νη ιαβφθσλνη κνπζνπικάλνη Πνκάθνη απφ ηνπο
θνκκνπληζηέο γείηνλεο(ΚνπΎδεο, 2009).ηε ζπλέρεηα, ην 1971 θαη ην 1972 νλνκάδνληαη κεηνλνηηθά, γηαηί πιένλ
δελ πθίζηαηαη ε αξρή ηεο ακνηβαηφηεηαο πνπ είρε ζπκθσλεζεί κε ην ειιελνηνπξθηθφ κνξθσηηθφ πξσηφθνιιν
ηνπ 1951. Έρνπλ πξνεγεζεί ηα γεγνλφηα κε ηα «επηεκβξηαλά», ζηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ν ειιεληζκφο ζηελ
Σνπξθία ζπξξηθλψζεθε,θαη ην θππξηαθφ. Με αλάινγα γεγνλφηα ζπλδέεηαη θαη ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80 ε
απαγφξεπζε ηεο επσλπκίαο ηνπξθηθφο γηα ηνπο ζπιιφγνπο ησλ κεηνλνηήησλ ηεο Θξάθεο (Σζηνχκεο, 2010).
ηε ζέζεηνπδηεπζπληή, ζηα κεηνλνηηθά ζρνιεία πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο νξίδεηαη
κνπζνπικάλνο, ελψ ζηε ζέζε ηνπππνδηεπζπληή, ρξηζηηαλφο, κε επίζεκε απφθαζε ηνπ 1978 (Τ.Ώ. 55367/1978).
1.3 ΣΑΘΜΟΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΜΔΗΟΝΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
Τπνρξεσηηθή ε δηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο
Σν 1936, επί δηθηαηνξίαο Μεηαμά, ιφγσ αλππαξμίαο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ν λνκνζέηεο
επαλαιακβάλεη κε ηνλ λ. 132 ηεο 7/25-9-1936 ηελ ππνρξεσηηθή δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαοζηα
κνπζνπικαληθά ζρνιεία θαη ην 1937γίλεηαη ππνρξεσηηθή ε γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο απφ ηνπο
κνπζνπικάλνπο δαζθάινπο (Ώ.Ν.1216/1937). Σν 1938 έπαςε πιένλ δηα λφκνπ ε εηζαγσγή βηβιίσλ απφ ηελ
Σνπξθία, θαζψο ην θξάηνο ήηαλ ηψξα πηα ππεχζπλν γηα ηελ έθδνζή ηνπο.
Ζ ζεκαληηθή Διιελνηνπξθηθή πκθσλία ηνπ 1951
Σν 1951 ππνγξάθεηαη ε Βιιελνηνπξθηθή πκθσλία, γηα δηαζθάιηζε ζπλεξγαζίαο ζηα πλεπκαηηθά,
θαιιηηερληθά, επηζηεκνληθά πξάγκαηα, θαη ζηε δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο κνξθσηηθψλ ηδξπκάησλ θαη απφ ηηο
δπν πιεπξέο (ΐνπιγαξίδνπ, 2011). Σν πνιηηηθφ θιίκα πιένλ είλαη ζεηηθφ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ (ιφγσ κειψλ
ηνπ ΝΏΣΟ), φπσο πξναλαθέξζεθε. ‟ απηφ ην ζεηηθφ πιαίζην γηα ηε κεηνλφηεηα επεθηείλεηαη ην θαζεζηψο ηεο
κεηνλνηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. ρεηηθφ είλαη θαη αξγφηεξα, ην κνξθσηηθφ
πξσηφθνιιν ηνπ 1968.
Σν πξψην Μεηνλνηηθφ Γπκλάζην(εμαηάμην)ηδξχεηαη ην 1952ζηελ Κνκνηελή, κε ην Ν.Α. 2202/15-81952. Σν ιεγφκελνΣδειάι Μπαγηάξ. Οη Πνκάθνη,παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ, παξαηεξείηαη λα
πξνηηκνχλ ηα δεκφζηα ζρνιεία ζηε κέζε εθπαίδεπζε θαη φρη ηα κεηνλνηηθά, ζε αληίζεζε κε ηνπο ηνπξθνγελείο.
Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε, ελψ νη ηνπξθνγελείο πξνηηκνχλ ηα αλψηαηα ηδξχκαηα ηεο
Σνπξθίαο.
Δ δηακάρε παιαηνκνπζνπικάλσλ – λεσηεξηζηψλ,είλαη πεξηζζφηεξν αηζζεηήζηε δεπηεξνβάζκηα
εθπαίδεπζε, γηαηί νη λεσηεξηζηέο θνηηνχλ ζην Γπκλάζην «Σδειάι Μπαγηάξ» θαη νη ζπληεξεηηθνί ζηα
ηεξνζπνπδαζηήξηαΣν 1956ηδξχεηαη ην ηεξνζπνπδαζηήξην ηνπ Βρίλνπ, ζην Ν. Ξάλζεο θαη βιέπνπκε ηελ πνιηηεία
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λα παίξλεη ζέζε ππέξ ησλ ζπληεξεηηθψλ (Παλαγησηίδεο, 1995). Σν 1965 ηδξχεηαη ην κεηνλνηηθφ γπκλάζην ζηελ
Ξάλζε (κε πίεζε ησλ κνπζνπικάλσλ βνπιεπηψλ)13.
Αλαιπηηθφ Χξνιφγην Πξφγξακκαέρεη ε κεηνλνηηθή εθπ/ζε γηα πξψηε θνξά κε ηνλ λ. 3065/1954, πνπ
πινπνηείηαη κεηά ηελ Τπνπξγηθή Ώπφθαζε (149251/28.11.1957) ηνπ1957.
Σν ζεκαληηθφ Διιελνηνπξθηθφ Πξσηφθνιιν ηνπ 1968
Σν 1968 ππνγξάθεηαη ην ειιελνηνπξθηθφ πξσηφθνιιν, πνπ αλαθέξεηαη ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα, ηελ
εζληθή ζπλείδεζε, ηνλ ζεβαζκφ, ηα βηβιία, ην επνπηηθφ πιηθφ. Χο κεηνλνηηθή γιψζζα, κία θαη
κνλαδηθή,νξίδεηαη ε ηνπξθηθή γιψζζα. Βίλαη κία ππαλαρψξεζε πνπ θάλεη ε δηθηαηνξία, παξά ηε γεληθή ζθιεξή
ζηάζε ηεο, ζε φθεινο ηεο Σνπξθίαο (πκεσλίδεο, 2014). Ώπφ ηφηε, ηα κεηνλνηηθά ζρνιεία είλαη δίγισζζα θαη
ππάξρεη ίζνο αξηζκφο καζεκάησλ ζηηο δχν γιψζζεο (Σζηνχκεο, 2005). Οη Πνκάθνη θαη νη Ρνκά, θαηαδηθάδνληαη
ζε ηξηγισζζία, γηαηί ζην ζπίηη κηινχλ ηε κεηξηθή ηνπο πνκαθηθή θαη ξνκαλί, ελψ ζην ζρνιείν πξέπεη λα κάζνπλ
ηελ ηνπξθηθή θαη ηελ ειιεληθή.
Με ην κνξθσηηθφ πξσηφθνιιν ηνπ 1968 ηα βηβιία ηνπ κεηνλνηηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνέξρνληαη απφ
ηελ Σνπξθία. Βπίζεο, ζηα ειιελνξζφδνμα κεηνλνηηθά ζρνιεία ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ηα ειιεληθά βηβιία
ζηέιλνληαη απφ ην ειιεληθφ θξάηνο (Ώζθνχλε, 2006).
Ίδξπζε ηεο ΔΠΑΘ
Σν 1968 ηδξχεηαη κε ην ΐαζηιηθφ Αηάηαγκα ΐ.Α.31/1968 ε Βηδηθή Παηδαγσγηθή Ώθαδεκία Θεζ/λίθεο
(ΒΠΏΘ). Ώπφ ην 1924 είρε ππνγξαθεί ν λ. 317914, πνπ πξνέβιεπε ζρνιή, ηχπνπ δηδαζθαιείνπ, ηξηεηνχο
θνίηεζεο γηα κνπζνπικάλνπο δαζθάινπο. Λεηηνχξγεζε πξψηε θνξά ην 1969 θαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ
ζπνπδαζηψλ ήηαλ πνκάθνη.
ηγά ζηγά αληηθαζηζηψληαη φινη νη δάζθαινη απφ Σνπξθία, θαη απφ ηα Εεξνζπνπδαζηήξηα, εθηφο ησλ
κεηαθιεηψλ δαζθάισλ απφ Σνπξθία, πνπ απφ ην 1953 κε ηζνκεξή ζπκθσλία, ζηα πιαίζηα
ακνηβαηφηεηαο,έξρνληαη ζηελ Θξάθε. ήκεξα, ζηε Ρνδφπε, είλαη 16 (8 ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη 8 ζηελ
Αεπηεξνβάζκηα). Δ ΒΠΏΘ θαηαξγήζεθε ην 2011 θαη ζηαδηαθά αληηθαηαζηάζεθε κε ην Αηδαζθαιείν ζηελ
Παηδαγσγηθή ρνιή ηνπ ΑΠΘ ζηελ Ώιεμαλδξνχπνιε, κε ηνλ λ.4310ηνπ 2014 , φπνπ ζπζηήζεθε θαη θιάδνο
δαζθάισλ κεηνλνηηθνχ πξνγ/ηνο κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ (ΠΒ 73).
Οη φξνη ίδξπζεο κεηνλνηηθνχ ζρνιείνπ, παξαπέκπνπλ ζηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε κε έλα πεξίπινθν
λνκηθφ πιαίζην λα ζπλδπάδεη ηδησηηθή θαη δεκφζηα εθπαίδεπζε ( Ν. 694/1977, θαη ην ΝΑ 1109/1972, ζε
ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν. 682/1977).
Ηζνλνκία θαη Ηζνπνιηηεία
Δ κεγάιε αιιαγή ζηνλ νξίδνληα έξρεηαη ην 1991, κε ηελ δηαθήξπμε ηεο ηφηε θπβέξλεζεο γηα ηζνλνκία
θαη ηζνπνιηηείαζηνπο κνπζνπικάλνπο.Δ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζπλέηεηλε πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο
θνηλσληθνπνίεζεο ηεο κεηνλφηεηαο θαη ζηελ παξνρή πεξηζζφηεξσλ εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ, κε ζεβαζκφ ζηηο
πνιηηηζηηθέο ηνπο αμίεο (ΚνπΎδεο, 2009).
Σν 1992ηδξχεηαη ην πληνληζηηθφ Γξαθείν Ώ/ζκηαο θαη ΐ/ζκηαο Μεηνλνηηθήο Βθπ/ζεοεηδηθά γηα ηα
κεηνλνηηθά ζρνιεία, θαζψο θαη γηα ηα ηεξνζπνπδαζηήξηα, ππφ ηηο νδεγίεο ηεο ∆ηεχζπλζεο Ξέλσλ θαη
Μεηνλνηηθψλ ρνιείσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο.Σελ ίδηα πεξίνδν ηδξχνληαηλεπηαγσγεία ζηα νξεηλά ηεο
Θξάθεο,(Έβξνο θαη Ξάλζε), πνπ θαηνηθνχληαη θπξίσο απφ κνπζνπικάλνπο.
Δ πην κεγάιε φκσο, αιιαγή ήηαλ ε ςήθηζε ηνπ Νφκνπ 2341/6-10-95, πνπ θαζφξηδε πνζνζηφ 0,5 %
επηηπρίαο ζηα Παλεπηζηήκηα. Έηζη αλνίγεη ν δξφκνο γηα βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο ζέζεο ησλ κνπζνπικάλσλ,
αθνχ δελ ληψζνπλ πηα λα απεηινχληαη απφ αιινηξίσζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο. Δ ζπκκεηνρή ζηε δεπηεξνβάζκηα
εθπαίδεπζε δηεπξχλεηαη.

13
14

Τπνπξγηθή Ώπφθαζε 28767/5.4.1965
Ν. 3179 ηεο 7.8.1924 (Β.η.Κ., η. Ώ΄, θ. 186, άξζξν 2), «Πεξί ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ζρνιείσλ Θξάθεο»
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Σν 1995, θαηαξγείηαη ε άδεηα εηζφδνπ θαη ε κπάξα ζηα νξεηλά πνκαθνρψξηα ηεο Ξάλζεο15. Μηα λέα
επνρή ζήκαηλε γηα ηε κεηνλφηεηα.Βπίζεο, ην1995,δηνξίδνληαη ζηα κεηνλνηηθά ζρνιεία εθπαηδεπηηθνί
εηδηθνηήησλ, Ώγγιηθψλ θαη Φπζηθήο Ώγσγήο. Έθηνηε, θακία αιιαγή δελ έγηλε. ηαλ, ην 2010, εηζάγεηαη ζηελ
Βθπαίδεπζε ν ζεζκφο ηνπ ΟινήκεξνπΑεκνηηθνχ ρνιείνπ κε Βληαίν Ώλακνξθσκέλν Βθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα
(ΒΏΒΠ), νη εθπξφζσπνη ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο δε ζπκθσλνχλ λα εθαξκνζηεί θαη ζηα δηθά ηνπο
ζρνιεία. Έηζη, καζήκαηα εηδηθνηήησλ Πιεξνθνξηθήο, Μνπζηθήο, Θεαηξνινγίαο, Βηθαζηηθψλ δε δηδάζθνληαη
κέρξη ζήκεξα ζηα κεηνλνηηθά ζρνιεία.
Πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο Μνπζνπικαλνπαίδσλ
Σνλ Ενχλην ηνπ1997 αξρίδεη ε πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Βθπαίδεπζεο Μνπζνπικαλνπαίδσλ
(ΠΒΜ), ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Βζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ ηνπ Βηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ
Κνλδπιίσλ Έξεπλαο κε ζπλεξγαδφκελν θνξέα ην Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. θνπφο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο ήηαλε κείσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη θνηλσληθψλ αληζνηήησλ… ε αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ
καζεηψλ γηα ηελ εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο … ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.ε απνινγηζκφ ηνπ
Πξνγξάκκαηνο ην 2013, παξαηεξήζεθε δξακαηηθή κείσζε ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο απφ ην Γπκλάζην, πνπ ζηελ
αξρή ηεο εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο έθηαλε ην 65%. Μηα θαηλνηνκία ηνπ ΠΒΜ ήηαλ ε ίδξπζε ησλ Κέληξσλ
ηήξημεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Βθπαίδεπζεο Μνπζνπικαλνπαίδσλ (ΚΒΠΒΜ), κε πινχζηα δξάζε, ζηνπο ηνκείο
ηεο εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο ζε καζεηέο δεκνηηθνχ θαη γπκλαζίνπ, ζηελ ίδξπζε δαλεηζηηθψλ βηβιηνζεθψλ,
ζηελ επηκφξθσζε-ελεκέξσζε γνλέσλ θ.ά. (Αξαγψλα & Φξαγθνπδάθε, 2007).Σα ΚΒΠΒΜ ζπλερίδνπλ λα
ιεηηνπξγνχλ θαη ζήκεξα.
Σν 2000,ζην πιαίζην ησλ δξάζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Βθπαίδεπζεο Μνπζνπικαλνπαίδσλ,ηα βηβιία
ηνπ ειιελφγισζζνπ πξνγ/ηνο αληηθαζίζηαληαη απφ λέα, πεξηζζφηεξν πξνζαξκνζκέλα ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο
(ζξεζθεπηηθέο, γισζζηθέο) ησλ παηδηψλ ηεο κεηνλφηεηαο.
Σν 2006 ζεζπίζηεθε ε ππνρξεσηηθή πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε, κε απνηέιεζκα λα απμεζεί ε θνίηεζε ησλ
παηδηψλ ηεο κεηνλφηεηαο ζην λεπηαγσγείν, θαη λα ηδξπζνχλ λεπηαγσγεία ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο λ. Ρνδφπεο.
Ίδξπζε Γηδαζθαιείνπ Δθπ/θψλ Μεηνλνηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ζην ΓΠΘ
Με ηνλ λ. 4310/2014 νη κνπζνπικάλνη εθπαηδεπηηθνί αληηκεησπίδνληαη εληαία ζε φια ηα δεηήκαηα. Σν
αθαδεκατθφ έηνο 2015-2016 ηδξχεηαη ην Αηδαζθαιείν Βθπαηδεπηηθψλ Μεηνλνηηθνχ Πξνγξάκκαηνο (ΑΒΜΠ) ηεο
Μεηνλνηηθήο Βθπαίδεπζεο ζηελ Ώιεμαλδξνχπνιε, πνπ εληάζζεηαη ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Αεκνηηθήο
Βθπαίδεπζεο ηνπ Αεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, ελψ δηθαίσκα θνίηεζεο ζε απηφ έρνπλ απνθιεηζηηθά
κέιε ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο ηεο Θξάθεο πνπ είλαη απφθνηηνη Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ Αεκνηηθήο
Βθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο.Ώπηφ απνδεηθλχεη ηελ κέξηκλα ηεο Πνιηηείαο, ζην πιαίζην ηεο ηζνλνκίαο θαη
ηζνπνιηηείαο, νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ κεηνλνηηθνχ πξνγξάκκαηνο ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ, λα είλαη απφθνηηνη
ησλ Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο θαη ηαπηφρξνλα λα θαηέρνπλ ηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο
γηα ηελ δηδαζθαιία ζην κεηνλνηηθφ πξφγξακκα, φληαο επηζηεκνληθά, παηδαγσγηθά θαη επαγγεικαηηθά, απνιχησο
ηζφηηκνη κε ηνπο εκεδαπνχο απνθνίηνπο ησλ Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο.
Με ηνλ ίδην Νφκν θαηαξγείηαη ην πληνληζηηθφ Γξαθείν θαη αληηθαζίζηαηαη απφ ην
ΓξαθείνΜεηνλνηηθήο Βθπαίδεπζεο κε έδξα ηελ Πεξηθεξεηαθή Α/λζε Πξση/ζκηαο θαη Αεπη/ζκηαο Βθπ/ζεο
Ώλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο.
ηελ πξνζπάζεηα εθζπγρξνληζκνχ ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ ην 2015, κε ηελ ππ‟ αξηζκ.8503/12-102015 απφθαζε ηνπ Γξαθείνπ Μεηνλνηηθήο Βθπαίδεπζεο,παχεη ε αξγία ηεο Παξαζθεπήο, ζηα ελαπνκείλαληα
ζρνιεία ηεο κεηνλφηεηαο πνπ ην ηεξνχζαλ, θαη κεηαθέξεηαη ηελ Κπξηαθή, ψζηε λα ζπκβαδίδνπλ κε ηα δεκφζηα
ζρνιεία. Βπηπιένλ, ηα κεηνλνηηθά ζρνιεία αξγνχλ ηφζν θαηά ηηο κνπζνπικαληθέο ζξεζθεπηηθέο ενξηέο,φζν θαη
θαηά ηηο ρξηζηηαληθέο.
1.4 ΓΗΑΠΗΣΧΔΗ

15

Βίρε ηεζεί ην 1953 γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Υψξαο απφ ηνλ θίλδπλν απφ βνξξά, ζηελ είζνδν ηνπ ρσξηνχ Βρίλνο
ζηελ Ξάλζε, θαη ε επηηεξνχκελε δψλε ειεγρφηαλ απφ ηνλ Βιιεληθφ ηξαηφ.
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Μέζσ ηεο ελδηάκεζεο θαηάζηαζεο κεηαμχ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ραξαθηήξα ησλ ζρνιείσλ, ε
ειιεληθή θπβέξλεζε κπνξνχζε λα αζθεί έιεγρν ζηελ πξνζπάζεηα ηνπξθνπνίεζεο ηεο κεηνλφηεηαο. Κιίκα
θαρππνςίαο, κε αξλεηηθά ζηεξεφηππα, ππήξρε εθαηέξσζελ ησλ δχν θξαηψλ. Έηζη, ε εθπαίδεπζε
ρξεζηκνπνηήζεθε φρη γηα δηαπαηδαγψγεζε, αιιά γηα απνηξνπή επηθξάηεζεο ηεο ηνπξθηθήο ηαπηφηεηαο.
Ζ εηθφλα πνπ παξνπζηάδεη ε κεηνλφηεηα ζήκεξα θαη αίηηα
ε κηα δηρνηνκεκέλε εθπαίδεπζε, κε ηηο δπν γιψζζεο λα έρνπλ πνιιέο αλαθνινπζίεο ζηε κεζνδνινγία
ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο θαη ζηε θηινζνθία ηνπο, νη κνπζνπικάλνη καζεηέο δε καζαίλνπλ θαιά ηελ ειιεληθή
γιψζζα, πνπ ζεκαίλεη πνιιά πξνβιήκαηα, φηαλ ζπλερίδνπλ ηε θνίηεζε ζην Γπκλάζην. Ώθφκε, αληηκεησπίδνπλ
δεηήκαηα θνηλσληθήο έληαμεο, ελψ ε εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ είλαη επίζεο έλα ζνβαξφ ζέκα, πνπ αλ θαη έρεη
κεησζεί, απνηειεί ηξνρνπέδε ζηελ αλάπηπμή ηνπο.
ηα αίηηα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπκε εμσζρνιηθνχο θαη ελδνζρνιηθνχο παξάγνληεο.ηνπο
εμσζρνιηθνχο παξάγνληεο, πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε: ην θνηλσληθνκνξθσηηθφ πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο,ε
πξνζθφιιεζε ζηηο παξαδφζεηο, ν θφβνο αιινηξίσζεο ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο (Καιιηγά, 2016), νη επηξξνέο
πνιηηηθψλ ρψξσλ, ηδίσο ν ξφινο ηνπ ηνπξθηθνχ πξνμελείνπ.
ηνπο ελδνζρνιηθνχο παξάγνληεο, πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θαηαξράο ην πξφβιεκα ηξηγισζζίαο πνπ
αληηκεησπίδνπλ νη Πνκάθνη θαη νη Ώζίγγαλνη. Ώθφκε, ηαπξνβιήκαηα κε ηε δηδαζθαιία ησλ δχν γισζζψλ: ε
ειιηπήο θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε έιιεηςε γλψζεσλ γηα ηεδηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο
γιψζζαο (Μάθξα & Καλάξηα, 2010).Σν κεγάιν πιήζνο ησλ δηζέζησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ, πνπ απνηειεί ην
79%, έρεη σο ζπλέπεηα ηα παηδηά λα κε δηδάζθνληαη καζήκαηα εηδηθνηήησλ (Ώγγιηθά, Φπζηθή
Ώγσγή)(Αεξληηκάλ, & Γθηνπλέξ, 2004).
Σα κεηνλνηηθά ζρνιεία πξέπεη λα είλαη αλνηρηά ζε πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ελδνζρνιηθά θαη
εμσζρνιηθά. Να δίλνληαη επθαηξίεο θαη δπλαηφηεηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ κεηνλνηηθψλ θαη πιεηνλνηηθψλ θαη
λα γίλνπλ παξαδεθηέο νη επηξξνέο πνπ δέρνληαη νη γισζζηθέο θνηλφηεηεο απφ εμσγελείο θαη ελδνγελείο
παξάγνληεο (Αεκάζε θ.ά, 2014).Με αλακφξθσζε ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο, ζα κπνξνχζε λα γίλεη
εθζπγρξνληζκφο κε ηα δεκφζηα ζρνιεία (δηδαζθαιία καζεκάησλεηδηθφηεηαο).
Με ηελ αληηκεηψπηζε ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ σο Πεηξακαηηθψλ Αηαπνιηηηζκηθψλ, θαζψο έρεη
πξνηείλεη ην 2009 ην Σκήκα Γιψζζαο, Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνχ Παξεπμείλησλ Υσξψλ ηνπ ΑΠΘ, ζα
κπνξνχζε λα δηακνξθσζεί έλα λέν ζρνιείν κε παηδαγσγηθή αληηκεηψπηζε ησλ γισζζηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ
ηδηαηηεξνηήησλ ηεο Μεηνλφηεηαο, ρσξίο λα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ε ηνπξθηθή γιψζζα σο ε κφλε
κεηξηθή.
Με ζπλερή επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλζα κπνξνχζαλ λα αληηκεησπηζηνχλ ηα πνηθίια πξνβιήκαηα
γισζζηθά θαη θνηλσληθά.Δ ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο θαη εθπαηδεπηηθά
πξνγξάκκαηα γηα ηνπο γνλείο ησλ κεηνλνηηθψλ καζεηψλ ζα βνεζνχζε πνιχ.
2. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ
2.1 Θέκα ηεο έξεπλαο: «Σν πξφηππν εγεζίαο ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο θαη ε αληίιεςε ησλ
Γηεπζπληψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αξρψλ ηεο ΓΟΠ ζηελ εθπαίδεπζε».
Δ Αηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο είλαη κηα θηινζνθία δηνίθεζεο, πνπ εθαξκφζηεθε κε επηηπρία ζε
επηρεηξήζεηο ζηελ Εαπσλία ην 1949 θαη έγηλε γλσζηή ηε δεθαεηία ηνπ 1980 ζε Ώκεξηθή θαη Βπξψπε. Σηο
ηειεπηαίεο δεθαεηίεο εθαξκφδεηαη κε επηηπρία θαη ζηελ εθπαίδεπζε. ΐαζίδεηαη ζηε ζπλερή βειηίσζε.
ηελ παξνχζα έξεπλα έγηλε πξνζπάζεηα κειέηεο ηεο απνδνρήο απφ ηνπο δηεπζπληέο ησλ κεηνλνηηθψλ
ζρνιείσλ ησλ Ώξρψλ ηεο Αηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζηελ Βθπαίδεπζε, νη νπνίεο είλαη:Ώπνηειεζκαηηθή
εγεζία κε φξακα, ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηελ εθπαηδεπηηθή κνλάδα, πξνζπάζεηα γηα
ζπλερή βειηίσζε, εθαξκνγή ζηξαηεγηθήο ηαθηηθήο θαη πξνγξακκαηηζκφο ελεξγεηψλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ
ζηφρσλ, αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ πνπ γίλεηαη, ζπλερήο επηκφξθσζε, θαηλνηφκεο δξάζεηο, πξνψζεζε ηεο
νκαδηθφηεηαο.
Δ έξεπλαδηελεξγήζεθε ζηελ Πεξηθεξεηαθή Βλφηεηα Ρνδφπεο, θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2017-18, ζε
δείγκα33 δηεπζπληψλ κεηνλνηηθψλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ, ειηθίαο 40-55 εηψλ κε πξνυπεξεζία ζηε δηεπζπληηθή
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ζέζε ηνπιάρηζηνλ 6 ρξφληα.Σα 10 απφ ηα 33 ζρνιεία είραλ ιεηηνπξγηθφηεηα άλσ ηνπ ηξηζέζηνπ. Σν ζχλνιν ησλ
κεηνλνηηθψλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Βλφηεηα Ρνδφπεο ήηαλ 73. Δ έξεπλα θάιππηε πνζνζηφ
ζρεδφλ 45,20% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ζρνιείσλ, ελψ ραξαθηεξίδεηαη σο πξσηνγελήο θαη πνζνηηθή. Πεξηιάκβαλε
10 εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ, κε επηινγέο ζηηο απαληήζεηοκεηαμχ «Πάξα πνιχ», «πνιχ», «αξθεηά», «ιίγν». Σα
εξσηεκαηνιφγηα ζηάιζεθαλ κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο surveymonkey ηεο google κε ειεθηξνληθφ
κήλπκα. Ήηαλ αλψλπκα.
2.2 Παξνπζίαζε θαη εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο
ηελ 1ε εξψηεζε: «Πφζν λνκίδεηε φηη ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ ε
πξνζσπηθφηεηα ηνπ δηεπζπληή», 27 άηνκα, (81,81%), απάληεζαλ«πάξα πνιχ», 4 άηνκα (12,12%) «πνιχ» θαη 2
άηνκα (6,06%) «αξθεηά». Πξάγκα πνπ ζεκαίλεη, φηη νη δηεπζπληέο είλαη ζπλεηδεηνπνηεκέλνη γηα ην ξφιν ηνπο
θαη ηελ επηξξνή πνπ αζθνχλ.
ηε 2ε εξψηεζε: «Πνην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ δηεπζπληή ζεσξείηε φηη επεξεάδεη
πεξηζζφηεξν ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ; Παξαθαιψ αμηνινγείζηε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά», σο
«εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ» ραξαθηήξηζαλ 22 άηνκα (66,66%) κε ηζνβαζκία ηα ραξαθηεξηζηηθά «αληηθεηκεληθή
θξίζε θαη δηθαηνζχλε» θαη «νκαδηθφ πλεχκα θαη ζπλεξγαηηθφηεηα». 19 άηνκα (57,57%)επέιεμαλ ηα
ραξαθηεξηζηηθά «αμηνπηζηία θαη ζπλέπεηα», 16 άηνκα (48,48%) ην «αίζζεκα επζχλεο» θαη 14 άηνκα (45,45%)
«αλνηρηή δηάζεζε θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα».
Οη πεξηζζφηεξεο αμηνινγήζεηο ήηαλ ζην «εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ», αξθεηέο επίζεο ζην «πνιχ
ζεκαληηθφ», ειάρηζηεο ζην «αξθεηά ζεκαληηθφ» θαη θαζφινπ ζην «ιίγν ζεκαληηθφ». Πξάγκα πνπ ζεκαίλεη
πφζν κεγάιε ζεκαζία έρνπλ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηεπζπληή θαη πφζν είλαη απηφ αλαγλσξηζκέλν απφ
ηνπο ίδηνπο. Βπίζεο, αμίδεη λα επηζεκαλζεί ε πξψηε ζέζε πνπ έδσζαλ ζην «νκαδηθφ πλεχκα θαη ηε
ζπλεξγαηηθφηεηα».
ηελ 3ε εξψηεζε «Πφζν ζεκαληηθφ ζεσξείηε ην λα δεκηνπξγεί ν δηεπζπληήο ζεηηθφ θιίκα ζπλεξγαζίαο
ηφζν κε ηνπο καζεηέο, φζν θαη κε ηνπο ζπλαδέιθνπο», 15 άηνκα (45,45%) απάληεζαλ «πάξα πνιχ» θαη ην ίδην
πνζνζηφ, 15 άηνκα (45,45%) «πνιχ». Μφιηο 3 άηνκα (9,09%) απάληεζαλ «αξθεηά». Ώπηφ ζεκαίλεη φηη ε
ζπλαδειθηθφηεηα θαη ην ζεηηθφ θιίκα είλαη επηζπκεηά απφ φινπο θαη θαηά θνηλή παξαδνρή πξνάγνπλ ηε
ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ.
ηελ 4ε εξψηεζε «Ση ζεκαζία έρεη γηα εζάο ην λα επηκνξθψλεηαη ν δηεπζπληήο θαη λα ελεκεξψλεηαη
γηα ηηο λέεο εμειίμεηο ζηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε», 20 άηνκα (60,60%)απάληεζαλ «πνιχ κεγάιε», 9 άηνκα
(27,27%) απάληεζαλ «κεγάιε», θαη 4 άηνκα (12,12%) «αξθεηά κεγάιε». Βπηβεβαηψζεθε ε αλάγθε γηα
επηκφξθσζε θαη ε αμία ηεο.
ηελ 5ε εξψηεζε «Θεσξείηε φηη ν δηεπζπληήο πξέπεη λα ελδηαθέξεηαη γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπ
βειηίσζε;» 21 άηνκα (63,63%) απάληεζαλ «λαη, πάξα πνιχ», 9 άηνκα (27,27%) απάληεζαλ «λαη πνιχ», 2
άηνκα (6,06%)«λαη, αξθεηά» θαη κφιηο 1 άηνκν (3,03%) «λαη, ιίγν». Παξαηεξείηαη λα ππάξρεη ζπκθσλία ζην φηη
ε βειηίσζε είλαη επηζπκεηή.
ηελ 6ε εξψηεζε «Πηζηεχεηε φηη ζα έπξεπε ν δηεπζπληήο λα έρεη φξακα πνπ λα ην κεηαδίδεη ζε φινπο
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπο καζεηέο αθφκε;» 15 άηνκα (45,45%) απάληεζαλ «πάξα πνιχ», 15
άηνκα (45,45%) «πνιχ» θαη 3 άηνκα (9,09%) «αξθεηά». Καλείο δελ απάληεζε «ιίγν». Βπηβεβαηψλεηαη ε αμία
ηνπ νξάκαηνο θαη ησλ ζηφρσλ.
ηελ 7ε εξψηεζε «πκθσλείηε φηη ν δηεπζπληήο πξέπεη λα παξαθηλεί γηα ζπκκεηνρή ζην ζχιινγν
δηδαζθφλησλ φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη λα είλαη αλνηθηφο ζηελ επηθνηλσλία;»απάληεζαλ 31 άηνκα
(93,93%) «λαη, ζπκθσλψ» θαη 2 άηνκα (6,06%) απάληεζαλ «φρη, δηαθσλψ». Οη πεξηζζφηεξνη ζπκθσλνχλ κε ηελ
παξαθίλεζε θαη ηελ επηθνηλσλία.
ηελ 8ε εξψηεζε κε ζέκα: «Ννκίδεηε πσο είλαη ζσζηφ ν δηεπζπληήο λα πξνηείλεη θαη λα πξνσζεί
πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ», 3 άηνκα (9,09%) απάληεζαλ «πάξα πνιχ», 9 άηνκα
(27,27%) απάληεζαλ «πνιχ», 15 άηνκα (45,45%) απάληεζαλ «αξθεηά» θαη 6 άηνκα (18,18%) απάληεζαλ
«ιίγν». ε πξνεγνχκελε εξψηεζε γηα ηελ αλάγθε ηεο επηκφξθσζεο απφ ηνλ δηεπζπληή, νη απαληήζεηο ήηαλ
ζεηηθέο, ελψ ζηελ εξψηεζε γηα ηνπο άιινπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ, νη απαληήζεηο δείρλνπλ φηη νη
δηεπζπληέο δελ ζεσξνχλ δεδνκέλε ηελ πξνζπκία ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο, ίζσο επεηδή, εθείλνη δίλνπλ
πξνηεξαηφηεηα αιινχ, δελ ππάξρεη ην θίλεηξν, νχηε ε πίεζε.
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ηελ 9ε εξψηεζε κε ζέκα: «ΐνεζάεη ηε ζρνιηθή κνλάδα, φηαλ ν δηεπζπληήο θάλεη πξνγξακκαηηζκφ
δξάζεσλ;» 14 άηνκα (42,42%) απάληεζαλ «πάξα πνιχ», 12 άηνκα (36,36%) απάληεζαλ «πνιχ», 5 άηνκα
(15,15%) απάληεζαλ «αξθεηά» θαη 2 άηνκα (6,06%) απάληεζαλ «ιίγν». Δ πιεηνςεθία ζπκθσλεί, κνινλφηη
ζεσξεηηθά, γηαηί ζηα κεηνλνηηθά ζρνιεία δελ ππάξρεη αμηνζέβαζηε ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο.
Σέινο, ε 10ε εξψηεζε είρε ην ζέκα: «Πηζηεχεηε φηη πξέπεη ν δηεπζπληήο λα πξνσζεί ηε ζπλεξγαζία
ζρνιείνπ - νηθνγέλεηαο καζεηή;» 15 άηνκα (45,45%) απάληεζαλ «πάξα πνιχ», 10 άηνκα (30,30%) απάληεζαλ
«πνιχ» θαη 8 άηνκα (24,24%) απάληεζαλ «αξθεηά». Παξαηεξείηαη ζπκθσλία, κνινλφηη ζηελ εθαξκνγή δελ
ππάξρεη νπζηαζηηθή πξνψζεζε ησλ ζρέζεσλ ζρνιείνπ – νηθνγέλεηαο καζεηή.
2.3 πκπεξάζκαηα
Σν απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο δηθαηψλεη ηελ αξρηθή πξφηαζε, φηη νη αξρέο ηεο Αηνίθεζεο Οιηθήο
Πνηφηεηαο ζε ζέκαηα εγεζίαο έρνπλ κεγάιε απήρεζε ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Γίλνληαη απνδεθηέο, αιιά ην
εξψηεκα είλαη θαηά πφζν εθαξκφδνληαη κε ηηο ππάξρνπζεο δνκέο. Θα πξέπεη λα δνζνχλ θίλεηξα θαη κάιηζηα λα
ηζρχεη γηα ηελ επηινγή ησλ Αηεπζπληψλ ζηα κεηνλνηηθά ζρνιεία, ε εθαξκνγή ηνπ ίδηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ, πνπ
ηζρχεη θαη ζηα δεκφζηα ζρνιεία. ε κειινληηθή έξεπλα αλάκεζα ζε εθπαηδεπηηθνχο δεκνζίσλ θαη κεηνλνηηθψλ
δεκνηηθψλ ζρνιείσλ, ζα κπνξνχζαλ λα εμεηαζηνχλ νη δηαθνξέο ησλ δχν νκάδσλ ζηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο
Αηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο, θαη πνχ απνδίδνληαη νη δηαθνξέο απηέο.
Αηαπηζηψλεηαη φηη ε θαιή δηάζεζε ηνπ δηεπζπληή ησλ κεηνλνηηθψλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ, πνπ ζέιεη λα
εθαξκφζεη ηηο αξρέο ηεο Αηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο, ρξεηάδεηαη ππνζηήξημε απφ ηελ πνιηηεία, αιιά θαη απφ ην
δηθφ ηνπ θνηλσληθφ πεξηβάιινλ.
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Παξνπζηάδνπκε σο θαηλνηφκα ηδέα έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ζηε ζρνιηθή κνλάδα, πνπ ζα
ελεκεξψλεη ηνπο γνλείο θαη θεδεκφλεο γηα ηελ καζεηηθή επίδνζε, ηε θνίηεζε θαη δηαγσγή ησλ παηδηψλ ηνπο θαη
γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ.
Βηζαγσγηθά αλαθέξνπκε φηη απαληά ζηελ αλάγθε ηεο κέρξη ηψξα ειιηπνχο πιεξνθφξεζεο ησλ γνλέσλ
θαη θεδεκφλσλ. Μεηά πεξηγξάθνπκε ηελ ηδέα θαη αλαθέξνπκε φηη νη γνλείο κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ κέζσ
απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηηο απνπζίεο, ηε βαζκνινγία θαη ηε δηαγσγή ησλ παηδηψλ ηνπο θαη λα
πιεξνθνξεζνχλ φιεο ηηο δξάζεηο θαη εθδειψζεηο πνπ πξνγξακκαηίδεη ην ζρνιείν θαζψο επίζεο θαη ζηνηρεία
ρξήζηκα γηα ηνπο γνλείο, πνπ αθνξνχλ ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ. Καηαγξάθνπκε ηα ζεηηθά απνηειέζκαηά
ηνπ, παξνπζηάδνπκε ηνπο δείθηεο, κε ηνπο νπνίνπο ζα κεηξήζνπκε ηελ επηηπρή εμέιημή ηνπθαη ηηο ηηκέο-ζηφρνπο
απηψλ ησλ δεηθηψλ.
ηε ζπλέρεηα αλαθέξνπκε ηνπο εκπιεθφκελνπο, ηνλ ηξφπν δέζκεπζήο ηνπο, ηε ζεκαζία ηεο χπαξμεο
ζπκκεηνρηθήο εγεζίαο ζην ζρνιείν θαη ηηο απαηηνχκελεο επαγγεικαηηθέο γλψζεηο ησλ ρξεζηψλ, γηα λα
πξνσζεζεί απξφζθνπηα ε θαηλνηνκία. Βπίζεο αλαθέξνπκε ηνπο ηξφπνπο, κε ηνπο νπνίνπο ζα εληζρχζνπκε ηηο
ςεθηαθέο ηθαλφηεηεο ησλ δπλεηηθψλ ρξεζηψλ θαη πψο ζα ελζαξξχλνπκε ζπλδέζεηο ζε νιφθιεξν ηνλ
εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ. Πεξηγξάθνπκε ηα βήκαηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, θαηαζέηνπκε ρξνλνδηάγξακκα
εθαξκνγήο ηνπ θαη θαηαγξάθνπκε ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο θαη ηηο δξάζεηο γηα ηελ επίηεπμή ηνπο.
Βπίζεο πεξηγξάθνπκε ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο ηεο θαηλνηνκίαο θαη αλαιχνπκε ηηο ελέξγεηεο πνπ ζα
θάλνπκε, ψζηε ην έξγν λα έρεη βησζηκφηεηα. Καηαγξάθνπκε ηνπο παξάγνληεο πνπ ζεσξνχκε φηη κπνξνχλ λα
απνζηαζεξνπνηήζνπλ ηελ πνξεία ηνπ έξγνπ θαη αλαθέξνπκε ηνπο ηξφπνπο, κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχκε λα ηνπο
αληηκεησπίζνπκε.Σέινο παξνπζηάδνπκε ηνλ ηξφπναμηνιφγεζεο, πνπ απνηειεί έλα πνιχ ζεκαληηθφ κέξνο ηεο
δηαδηθαζίαο.
Λέμεηο θιεηδηά:ζρνιηθή κνλάδα, πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, απνηειέζκαηα
ΔΗΑΓΧΓΖ
Μέρξη ηψξα ππάξρεη ειιηπήο πιεξνθφξεζε ησλ γνλέσλ γηα ηελ πξφνδν θαη δηαγσγή ησλ παηδηψλ ηνπο
θαη γηα ηε ζρνιηθή δσή (εθδειψζεηο, δξαζηεξηφηεηεο θιπ.). Ώπηφ ζπκβαίλεη, γηαηί νη γνλείο, θπξίσο ιφγσ
εξγαζίαο, δε βξίζθνπλ ρξφλν γηα κεηάβαζε ζηε ζρνιηθή κνλάδα θαη γηαηί δελ έρεη θαιιηεξγεζεί ε θνπιηνχξα
ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ γνλέσλ κε ην ζρνιείν. Σν πιεξνθνξηθφ ζχζηεκα, πνπ πξνηείλνπκε,έξρεηαη λα δψζεη
ιχζεηο ζ‟ απηφ ην πξφβιεκα θαη λα εληζρχζεη ηελ εκπινθή ησλ γνλέσλ ζηα ζρνιηθά ζέκαηα.
Ο θιαζηθφο ηξφπνο πιεξνθφξεζεο ησλ γνλέσλ κέρξη ην ζρνιηθφ έηνο 2016-17 ήηαλ ε αιιεινγξαθία
(θπξίσο γηα ηηο απνπζίεο ησλ καζεηψλ), ην ηειέθσλν (θπξίσο γηα ζέκαηα δηαγσγήο) θαη νη δηα δψζεο ζπλνκηιίεο
ησλ γνλέσλ κε εθπαηδεπηηθνχο ζην ζρνιείν γηα ζέκαηα ζρνιηθήο επίδνζεο θαη ζπκπεξηθνξάο. Οη παξαπάλσ
ηξφπνη δελ είλαη απνηειεζκαηηθνί, θπξίσο γηαηί ε πξνζέιεπζε ησλ γνλέσλ ζην ζρνιείν είλαη αξαηή θαη ν
δηαζέζηκνο ρξφλνο κε επαξθήο. Οη εθπαηδεπηηθνί ζέινπλ λα απαιιαγνχλ απφ ηε γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία ηεο
αιιεινγξαθίαο θαη επηζπκνχλ λα βξνπλ λένπο ηξφπνπο ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίαο, ψζηε λα δίλνπλ
πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξφνδν θαη ηε δηαγσγή ησλ καζεηψλ θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη φρη κφλν, φηαλ
ην δεηήζνπλ απηφ νη γνλείο. Με ηελ απφθαζε 10645/ΓΑ/22-01-2018 (ΦΒΚ 120/23-01-2018) πξνζηέζεθαλ, σο
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κέζα ελεκέξσζεο ησλ θεδεκφλσλ γηα ηελ απνπζία ησλ καζεηψλ, ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θαη ην θηλεηφ
ηειέθσλν.
Δ ειιηπήο κέρξη ηψξα πιεξνθφξεζε ησλ γνλέσλ απμάλεη ηελ αδηαθνξία θαη ηα πξνβιήκαηα
ζπκπεξηθνξάο κεξηθψλ καζεηψλ. Δ θαηλνηνκία καο ζα εκπιέμεη πεξηζζφηεξν ηνπο γνλείο ζηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία, κε απνηέιεζκα νη καζεηέο λα αηζζαλζνχλ φηη ππάξρεη ελδηαθέξνλ θαη έιεγρνο απφ ηελ πιεπξά ηεο
νηθνγέλεηαο γηα ηε καζεηηθή πνξεία ηνπο. Πξέπεη λα ππάξρεη έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα επηθνηλσλίαο κεηαμχ
ζρνιείνπ θαη γνληψλ, ψζηε απηνί λα κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο βνήζεηαο πνπ παξέρνπλ ζηα
παηδηά ηνπο (Παζηαξδήο,2014:141).
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖΚΑΗ ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Δ θαηλνηνκία πνπ πξνηείλνπκε είλαη ε δεκηνπξγία ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ζηε ζρνιηθή
κνλάδα, κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ/θεδεκφλσλ γηα ηε ζρνιηθή επίδνζε θαη δηαγσγή ησλ καζεηψλ
θαη γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζρνιηθή δσή ζηνλ ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ. ην πιεξνθνξηαθφ
ζχζηεκα ζα δψζνπκε ηελ νλνκαζία ΒΡΜΔ απφ ην φλνκα ηνπ αξραηνειιεληθνχ ζενχ, πνπ ήηαλ αγγειηνθφξνο.
Σν πξνηεηλφκελν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ζα είλαη ζε ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα θαη ρξήζηεο ηνπ ζα
είλαη ε Αηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ, νη εθπαηδεπηηθνί, νη καζεηέο θαη νη γνλείο/θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ. Ο θάζε
ρξήζηεο ζα έρεη πξφζβαζε κφλν ζηα δεδνκέλα, πνπ επηηξέπεη ε ηδηφηεηά ηνπ. Δ είζνδνο ζην πιεξνθνξηαθφ
ζχζηεκα ζα γίλεηαη κε ηε ρξήζε αλαγλσξηζηηθνχ (username) θαη ζπλζεκαηηθνχ (password).
Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ΒΡΜΔ ζα πεξηιακβάλεη ηα εμήο πεδία:
1.Απνπζίεο καζεηψλ: Δ θαηαρψξηζε ησλ απνπζηψλ ζην ζχζηεκα ζα γίλεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν
εθπαηδεπηηθφ ηνπ ηκήκαηνο. ην ηέινο θάζε κέξαο ζα γίλεηαη αλαιπηηθή ελεκέξσζε γηα ηνλ αξηζκφ ησλ
απνπζηψλ, πνπ έθαλε έλαο καζεηήο. Βπίζεο ζην ηέινο θάζε κήλα θαη θάζε ηεηξακήλνπ ζα ζηέιλνληαη ζπλνιηθά
νη απνπζίεο. Ξερσξηζηή εηδνπνίεζε ζα ππάξρεη, φηαλ ν καζεηήο πιεζηάδεη ην φξην ησλ επηηξεπφκελσλ
απνπζηψλ.
2. Βαζκνινγία καζεηή θαη έθδνζε απνηειεζκάησλ:Ο ππεχζπλνο ηνπ ηκήκαηνο εθπαηδεπηηθφο
θαηαρσξίδεη ζηελ ειεθηξνληθή θαξηέια θάζε καζεηή ηνπο βαζκνχο ηεηξακήλσλ, βαζκνχο πξναγσγηθψλ θαη
απνιπηεξίσλ εμεηάζεσλ, ηειηθφ βαζκφ αλά κάζεκα θαη βαζκφ πξναγσγήο ή απνιχζεσο ηνπ καζεηή, ελψ
γίλεηαη ηαπηφρξνλε ελεκέξσζε ζην MySchool, κε ην νπνίν είλαη ζπλδεκέλν ην ζχζηεκά καο. Ο δηδάζθσλ
θαηαρσξίδεη βαζκνχο ησλ σξηαίσλ θαη νιηγφιεπησλ δνθηκαζηψλ θαη ηεο πξνθνξηθήο εμέηαζεο ηνπ καζεηή.Καηά
ηελ είζνδν ηνπ γνλέα/ρξήζηε εκθαλίδεηαη ε ειεθηξνληθή θαξηέια ηνπ καζεηή, ηνπ νπνίνπ ηε βαζκνινγία
κπνξεί λα επηζθνπήζεη. Βπηιέγεη ην κάζεκα, γηα ην νπνίν ζα ήζειε λα ελεκεξσζεί, αλνίγεη ε θαξηέια ηνπ
καζήκαηνο θαη έηζη κπνξεί λα δεη φινπο ηνπ βαζκνχο, πνπ έρεη θαηαρσξίζεη ν ππεχζπλνο εθπαηδεπηηθφο θαζψο
θαη ελδερφκελα ζρφιηα.
3. Γηαγσγή ηνπ καζεηή: ηελ ειεθηξνληθή θαξηέια ηνπ καζεηή, πνπ ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα
επηζθνπήζεη ν γνλέαο ηνπ, ζα θαηαγξάθνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηε ζρνιηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή θαη ζα
αλαγξάθεηαη ε ηειηθή δηαγσγή ηνπ ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο.
4. Ζκεξνιφγην γεγνλφησλ:Σν εκεξνιφγην γεγνλφησλ ελεκεξψλεη ηνπο ρξήζηεο θαη πεξηιακβάλεη
εηδήζεηο γηα γεγνλφηα(δξάζεηο, εθδειψζεηο θιπ.) ζρεηηδφκελα κε ην ζρνιείν, ηειεζζέληα ή επηθείκελα. ηα
γεγνλφηα ζπκπεξηιακβάλνληαη δξάζεηο (αζιεηηθέο, πεξηβαιινληηθέο, πνιηηηζηηθέο), νκηιίεο, ζπκκεηνρέο ζε
δηαγσληζκνχο θαη ζε πξνγξάκκαηα(πεξηβαιινληηθά, αγσγήο πγείαο, πνιηηηζηηθά, επξσπατθά).Τπεχζπλνο γηα ηελ
ελεκέξσζε ηνπ εκεξνινγίνπ ζα είλαη ν Αηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ ή άιινο εθπαηδεπηηθφο νξηζκέλνο γη‟ απηή ηελ
εξγαζία. Σν εκεξνιφγην κπνξνχλ λα επηζθνπήζνπλ φια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο.
5. Πιεξνθνξηαθφο πίλαθαο:ην πεδίν ηνπ πιεξνθνξηαθνχ πίλαθα ζα αλαθέξνληαη νη εμήο πιεξνθνξίεο
πξνο ηνπο γνλείο: α)ηα νλνκαηεπψλπκα φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε εηδηθφηεηά ηνπο, ηα ηειέθσλά ηνπο, ηα email ηνπο, θσηνγξαθία θαη ζχληνκν βηνγξαθηθφ. Γηα θάζε θαζεγεηή ζα ππάξρεη αληηζηνίρεζε ζηα δηδαζθφκελα
καζήκαηα θαη ζηα ηκήκαηα, ζηα νπνία δηδάζθεη. β) θαηάινγνο ιεηηνπξγνχλησλ ηκεκάησλ θαη ηα νλφκαηα ησλ
ππεχζπλσλ ζ‟ απηά θαζεγεηψλ. Ο γνλέαο-ρξήζηεο ζα εηζέξρεηαη ζην ηκήκα, φπνπ αλήθεη ην παηδί ηνπ, ζα
επηζθνπεί ηα δηδαζθφκελα καζήκαηα θαη απφ θάζε κάζεκα ζα κεηαβαίλεη ζην πξνθίι ηνπ δηδάζθνληα
θαζεγεηή.γ) αλαθνηλψζεηο γηα ηηο ψξεο επίζθεςεο ζην ζρνιείν, πξνθεηκέλνπ λα πιεξνθνξεζνχλ δηα δψζεο ηελ
πξφνδν θαη δηαγσγή ησλ παηδηψλ ηνπο.δ) σξνιφγην πξφγξακκα.
Με ην Π.. ΒΡΜΔ: α) Ο γνλέαο/θεδεκφλαο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη επηζθφπεζε ησλ
βαζκνινγηψλ(ηεηξακήλσλ θαη ηειηθήο) ησλ καζεηψλ, ησλ νπνίσλ είλαη θεδεκφλαο. Μπνξεί λα θάλεη

372

1st International Congress on Management of Educational Units
December 7-9, 2018, Thessaloniki, Greece

επηζθφπεζε ζηε βαζκνινγία ησλ σξηαίσλ θαη νιηγφιεπησλ δνθηκαζηψλ ηνπ καζεηή αλά κάζεκα θαη ζηα
αληίζηνηρα ζρφιηα θαζψο θαη λα δεη θάπνηεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ θαζεγεηή, πνπ δηδάζθεη ην ζπγθεθξηκέλν
κάζεκα. Θα έρεη ηε δπλαηφηεηα εθηχπσζεο ησλ βαζκνινγηψλ. Βπί πιένλ ζα ελεκεξψλεηαη γηα ηελ πνξεία
πξνφδνπ ηνπ καζεηή, γηα ηε δηαγσγή ηνπ, γηα ηηο απνπζίεο ηνπ θαη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ. β) Ο
καζεηήο ζα κπνξεί λα επηζθνπήζεη ηηο βαζκνινγίεο ηνπ, ηηο απνπζίεο ηνπ θαη ην εκεξνιφγην γεγνλφησλ.
Σα αλακελφκελα απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο πξνηεηλφκελεο θαηλνηνκίαο είλαη:
Ώ. Γηα ηνπο γνλείο: α)Θα παίξλνπλ πιεξνθνξίεο γξήγνξα θαη νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή επηζπκνχλ
γηα ην καζεηή – παηδί ηνπο θαη γηα ηε ζρνιηθή δσή.β) Αε ζα απνπζηάδνπλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο, γηα λα κεηαβνχλ
ζην ζρνιείν λα πάξνπλ πιεξνθνξίεο. γ) Θα απνθηήζνπλ ςεθηαθέο δεμηφηεηεο.δ) Θα ληψζνπλ φηη έρνπλ
κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ζηα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα. ε) Θα βειηηψζνπλ ην βαζκφ επηθνηλσλίαο κε ηα παηδηά ηνπο.
ΐ.Γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. α) Θα κεηψζνπλ ην ρξφλν απαζρφιεζεο ηνπο γηα ηελ πιεξνθφξεζε ησλ
γνλέσλ. β) Θα ελεκεξψλνπλ πεξηζζφηεξνπο γνλείο κε ηξφπν άκεζν θαη πιεξέζηεξν. γ) Θα ζπληνλίδνπλ θαη ζα
πξνγξακκαηίδνπλ θαιχηεξα ηηο εμσδηδαθηηθέο εξγαζίεο ηνπο. δ)Θα απνθηήζνπλ επηπιένλ ςεθηαθέο δεμηφηεηεο.
ε) Θα ηνπο δεκηνπξγεζνχλ θίλεηξα γηα βειηίσζε ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο θαη άιισλ εθπαηδεπηηθψλ
δξάζεσλ. ζη) Θα απμήζνπλ ην επίπεδν ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο. δ) Θα αηζζάλνληαη ηθαλνπνηεκέλνη, γηαηί ζα
απμεζεί ν αξηζκφο ησλ ελεκεξσκέλσλ γνλέσλ. ε) Θα βειηησζνχλ νη ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο καζεηέο.
Γ. Γηα ηνπο καζεηέο: α) Θα βειηησζεί ε ζρνιηθή επίδνζή ηνπο. β) Θα βειηησζεί ε δηαγσγή ηνπο. γ) Θα
βειηηψζνπλ ηηο ςεθηαθέο θαη επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηέο ηνπο. δ) Θα θάλνπλ εηιηθξηλέζηεξεο ηηο ζρέζεηο κε ηνπο
γνλείο ηνπο. ε) Θα απμήζνπλ ην επίπεδν ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.
Α. Γηα ηε ζρνιηθή κνλάδα: α) Θα βειηησζεί ην ζρνιηθφ θιίκα. β) Σν ζρνιείν «ζ‟ αλνίμεη» πξνο ηελ
θνηλσλία. γ) Θα γίλεη παξάδεηγκα πξνο κίκεζε. δ) Θα είλαη γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα ζην επίθεληξν ηεο
δεκνζηφηεηαο ιφγσ ηεο θαηλνηνκίαο.
Β. Γηα ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ζε ηνπηθφ θαη εζληθφ επίπεδν: α) Άιια ζρνιεία ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ
ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. β) Θα ππάξμνπλ εθπαηδεπηηθνί, πνπ ζα ζειήζνπλ λα βειηηψζνπλ ή λα επεθηείλνπλ
ηε θαηλνηνκία.
Σειηθφο ζηφρνο θάζε πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο είλαη λα παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ ηηο πιεξνθνξίεο
εθείλεο πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο δεδνκέλεο απαηηήζεηο ηνπο. Έλα Π.. πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο ηθαλφηεηεο
ησλ ρξεζηψλ θαη λα εζηηάδεη ζηηο αλάγθεο ηνπο (Μεηάθνο,2015:88).
ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΣΤΥΗΑ- ΓΔΗΚΣΔ ΜΔΣΡΖΖ-ΣΟΥΟΗ ΣΧΝ ΓΔΗΚΣΧΝ
Δ επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα εμαξηεζεί απφ ηνπο εμήο παξάγνληεο:α) πφζνη γνλείο ησλ καζεηψλ
ζα ελεκεξσζνχλ;β) πφζνη καζεηέο ζα ελεκεξσζνχλ;γ) πφζνη θαζεγεηέο ηνπ ζρνιείνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην
πξφγξακκα;δ)πφζν ζα κεησζεί ε γξαθεηνθξαηηθή εξγαζία ηνπ ζρνιείνπ; ε) πφζν ζα κεησζνχλ ηα έμνδα αγνξάο
γξακκαηνζήκσλ θαη θαθέισλ, πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ ελεκέξσζεο ησλ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ; ζη)πφζα
ζρνιεία ηνπ Αήκνπ ζα παξαζηνχλ κε εθπξφζσπφ ηνπο ζηελ εκεξίδα παξνπζίαζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο;δ)πφζα
ζρνιεία ηνπ Αήκνπ ζα εγθαηαζηήζνπλ ην πξφγξακκα ζην ζρνιείν ηνπο;
Οη δείθηεο κέηξεζεο επηηπρνχο εμέιημεο ηνπ έξγνπ θαη νη ηηκέο- ζηφρνη απηψλ ησλ δεηθηψλ είλαη:α) Σν
πνζνζηφ κειψλ ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ, πνπ ζα εθθξάζνπλ ζεηηθή άπνςε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζην ζρνιείν. Ο ζηφρνο είλαη ην 80% ησλ κειψλ ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ, ζηελ εηδηθή
ζπλεδξίαζε γηα ην ζέκα απηφ, λα ςεθίζεη ππέξ ηεο εθαξκνγήο ηεο θαηλνηνκίαο.β) Σν πνζνζηφ γνλέσλ, πνπ ζα
εθπαηδεπηνχλ ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ο ζηφρνο είλαη ζην α‟ ζεκηλάξην εθπαίδεπζεο λα
αληαπνθξηζεί ην 35% ησλ γνλέσλ, ζην β‟ ζεκηλάξην λα εθπαηδεπηεί ην 25% θαη ζην γ‟ ζεκηλάξην ην 20%.γ) Σν
πνζνζηφ γνλέσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ζχζηεκα. Ο ζηφρνο είλαη ζην α‟ ηξίκελν ιεηηνπξγίαο λα
ρξεζηκνπνηεί ην ζχζηεκα ην 30% ησλ γνλέσλ, ην β‟ ηξίκελν ην πνζνζηφ λ‟ αλέβεη ζην 50% θαη ζην εμάκελν λα
θηάζεη ην 65%.δ) Ο αξηζκφο καζεηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ζχζηεκα. Ο ζηφρνο είλαη ζην α‟ ηξίκελν
ιεηηνπξγίαο λα ρξεζηκνπνηεί ην ζχζηεκα ην 70% ησλ καζεηψλ, ην β‟ ηξίκελν ην πνζνζηφ λ‟ αλέβεη ζην 85% θαη
ζην εμάκελν λα θηάζεη ην 95%.ε) Ο αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ζχζηεκα.
Ο ζηφρνο είλαη ζην α‟ ηξίκελν ιεηηνπξγίαο λα ρξεζηκνπνηεί ην ζχζηεκα ην 70% ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ην β‟
ηξίκελν ην πνζνζηφ λ‟ αλέβεη ζην 85% θαη ζην εμάκελν λα θηάζεη ην 95%.ζη) Ο βαζκφο ηθαλνπνίεζεο
εθπαηδεπηηθψλ, καζεηψλ θαη γνλέσλ απφ ην ζχζηεκα. Ο ζηφρνο είλαη ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ρξεζηκνπνηψληαο
ηελ θιίκαθα 1-10 (1= θαζφινπ θαη 10= άξηζηα) λα είλαη πάλσ απφ 7.δ) Ο βαζκφο βειηίσζεο ζρνιηθνχ
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θιίκαηνο. Ο ζηφρνο είλαη ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θιίκαθα 1-10 (1= θαζφινπ θαη 10=
άξηζηα) λα είλαη πάλσ απφ 7.ε) Ο βαζκφο βειηίσζεο ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ. Ο
ζηφρνο είλαη ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θιίκαθα 1-10 (1= θαζφινπ θαη 10= άξηζηα) λα είλαη
πάλσ απφ 7.ζ) Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ γνλέσλ ζηηο ζρνιηθέο εθδειψζεηο. Ο ζηφρνο είλαη ην πνζνζηφ απηφ
λα απμάλεηαη θάζε ρξφλν 10% κέρξη λα θηάζεη ζε έλα πνζνζηφ ηθαλνπνηεηηθφ ηνπ 50%.η) Ο αξηζκφο
επηζθέςεσλ ζην ζχζηεκα αλά εκέξα. Ο ζηφρνο είλαη νη 100 επηζθέςεηο ηελ εκέξα (ην ζχλνιν ησλ ρξεζηψλ ηνπ
ζπζηήκαηνο είλαη 220).ηα) Ο αξηζκφο παξαπφλσλ ησλ ρξεζηψλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Ο ζηφρνο
είλαη ν αξηζκφο ησλ παξαπφλσλ ζηε δηάξθεηα ελφο ζρνιηθνχ έηνπο ιεηηνπξγίαο λα είλαη κέρξη 10. ηβ) Δ κείσζε
ηεο γξαθεηνθξαηίαο ζηε ζρνιηθή κνλάδα. Ο ζηφρνο είλαη λα κεησζεί ε γξαθεηνθξαηία ζηε ζρνιηθή κνλάδα θαηά
15%.ηγ) Δ κείσζε ηνπ ρξφλνπ πιεξνθφξεζεο. Ο ζηφρνο είλαη λα κεησζεί ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί
αλάκεζα ζηελ απνζηνιή ηνπ κελχκαηνο απφ ην πνκπφ (ζρνιείν) θαη ζηε ιήςε ηνπ απφ ην δέθηε (γνλέα) θαηά
75%.ηδ) Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ ζρνιείσλ ηνπ Αήκνπ ζηελ εκεξίδα παξνπζίαζεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ
ζπζηήκαηνο. Ο ζηφρνο είλαη λα ζπκκεηάζρεη ζηελ εκεξίδα παξνπζίαζεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ην
60% ησλ ζρνιείσλ ηνπ Αήκνπ.ηε) Ο αξηζκφο ζρνιείσλ ηνπ Αήκνπ πνπ ζα εγθαηαζηήζνπλ ην πξφγξακκα. Ο
ζηφρνο είλαη ην πξφγξακκα λα ην εγθαηαζηήζνπλ ηνλ πξψην ρξφλν 3 ζρνιεία, ην δεχηεξν ρξφλν άιια 5 θαη ηνλ
ηξίην ρξφλν άιια 7.
ΟΗ ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΟΗ
Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε επηηπρία ηεο θαηλνηνκίαο ζα πξέπεη λα εκπιαθνχλ:α) Ο Πιεξνθνξηθφο ηνπ
ζρνιείνπ, πνπ ζπλέιαβε ηελ ηδέα θαη ηε ζρεδίαζε. Έρεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα λα «ζηήζεη» ην
ζχζηεκα θαη λα θάλεη ηηο απαξαίηεηεο βειηηψζεηο.β) Ο Αηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ, πνπ πξέπεη λα ππνζηεξίδεη
«έξγσ θαη ιφγσ» ηελ θαηλνηνκία.γ) Ο χκβνπινο Πιεξνθνξηθήο, πνπ ζα παξάζρεη ηηο γλψζεηο θαη ηελ
ππνζηήξημή ηνπ.δ) Ο χκβνπινο Παηδαγσγηθήο Βπζχλεο ηνπ ζρνιείνπ, πνπ ζα ζπκβάιεη ζηελ απνδνρή ηνπ
έξγνπ απφ φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.ε) Σν Α.. ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ,
πνπ ζα έρεη έλα δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν θαη ζα βνεζήζεη, ψζηε ε θαηλνηνκία λα ηχρεη επκελνχο ππνδνρήο απφ
ηνπο γνλείο.ζη) Δ Οκάδα Καηλνηνκίαο, πνπ ζα ζπληνλίζεη θαη ζα θαηεπζχλεη ηελ πνξεία ηνπ έξγνπ.
Δ δέζκεπζε ησλ εκπιεθνκέλσλ ζα γίλεη κε ηελ αλάπηπμε ησλ σθειεηψλ, πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ
πινπνίεζε ηεο θαηλνηνκίαο. Θα πξέπεη λα πξνβιεζνχλ ηα θίλεηξα πνπ ζα σζήζνπλ ηνπο εκπιεθφκελνπο λα
παξακείλνπλ πξνζεισκέλνη ζην ζηφρν ηεο πξνηεηλφκελεο ηδέαο. Δ άκεζε θαη εχθνιε πιεξνθφξεζε ησλ
γνλέσλ, ε βειηίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ καζεηψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ, ε αιιαγή ηνπ ζρνιηθνχ
θιίκαηνο πξνο ην θαιχηεξν θαη ε βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη ζεκαληηθά θίλεηξα. Βπηπιένλ ε
απφθαζε ηνπ ζπιιφγνπ ησλ δηδαζθφλησλ θαη έλα «ζπκβφιαην ζπλεξγαζίαο θαη ζπκκεηνρήο» κεηαμχ ηνπ
Αηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, ηνπ δεθαπεληακεινχο καζεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ηνπ Α.. ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ θαη
θεδεκφλσλ ζα δεκηνπξγήζεη ηελ εζηθή ππνρξέσζε απνδνρήο θαη ζηήξημεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο.
Σνλ εγεηηθφ ξφιν ζα αλαιάβεη ν Πιεξνθνξηθφο, πνπ ζπλέιαβε θαη ζρεδίαζε ηελ ηδέα. Έρεη ηηο γλψζεηο
θαη ηηο δεμηφηεηεο εθείλεο, γηα λ‟ αληαπνθξηζεί ζ‟ έλα ξφιν θαζνδήγεζεο, ππνζηήξημεο θαη ελζάξξπλζεο.Έλαο
ζεκαληηθφηαηνο παξάγνληαο επηηπρίαο είλαη ην «ρηίζηκν» κηαο ζπκκεηνρηθήο εγεζίαο ζην ζρνιείν. Καηά ηε
ζεσξία ηεο ζπκκεηνρηθήο εγεζίαο, ην θέληξν ηνπ εγεηηθνχ ξφινπ είλαη ε πξνψζεζε ηεο νκαδηθήο-ζπλεξγαηηθήο
ιήςεο ησλ απνθάζεσλ. Δ ζπκκεηνρηθή εγεζία ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο
ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη πξνάγεη ην θιίκα ζπλεξγαζίαο (Καηζαξφο, 2008:110-111).
Έηζη ινηπφλ κε ηελ θαηαλνκή ησ ξφισλ:α) Ο Αηεπζπληήο ζα αλαιάβεη λα ελεκεξψζεη ηηο
Πξντζηάκελεο Ώξρέο γηα ηελ θαηλνηνκία.β) Ο Πιεξνθνξηθφο ζ‟ αλαιάβεη λα παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ηνπ
έξγνπ θαη λα δίλεη νδεγίεο θαη ζπκβνπιέο ζε ηερληθά θαη επηζηεκνληθά ζέκαηα.γ) Δ Οκάδα Καηλνηνκίαο ζα έρεη
έλα ξφιν ζπκβνπιεπηηθφ θαη ππνζηεξηθηηθφ πξνο ηηο νκάδεο-ζηφρνπο ηνπ έξγνπ.δ) Ο ζχιινγνο δηδαζθφλησλ ζα
ζπκκεηέρεη ελεξγά κε ηηο απνθάζεηο ηνπ ζηελ νκαιή πνξεία ηεο θαηλνηνκίαο.ε) Σν Α.. ησλ γνλέσλ ζ‟ αλαιάβεη
λα πείζεη ηνπο γνλείο λ‟ απνδερηνχλ ηελ θαηλνηνκία.Δ αλάζεζε ξφισλ βνεζά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε
ιεηηνπξγία ηνπ ζπιινγηθνχ έξγνπ (Μαηζαγγνχξαο,2000).
Γηα λα πξνρσξήζεη ε θαηλνηνκία ζα πξέπεη λα ζθεθηφκαζηε ηελ παξνρή θηλήηξσλ ζηνπο
εκπιεθφκελνπο. ινη φζνη ζπκκεηέρνπλ ζην έξγν ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ γλψζε ηεο ζεηηθήο επίδξαζεο, πνπ
έρεη απηή θαη επίζεο λα πιεξνθνξνχληαη ην βαζκφ επίηεπμεο ησλ ελδηάκεζσλ ζηφρσλ. Οη εκπιεθφκελνη ινηπφλ
βιέπνπλ φηη ε θαηλνηνκία εθαξκφδεηαη θαη «πεξπαηάεη» θαη έηζη ελζαξξχλνληαη θαη απηνδεζκεχνληαη ζηελ
ππνρξέσζε ππνζηήξημήο ηεο. Βπηπιένλ ελζαξξχλεη ηηο ζπλδέζεηο ε νηθνδφκεζε ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο κεηαμχ
φισλ ησλ κεξψλ θαη ε δεκηνπξγία ζεηηθήο θνπιηνχξαο. ηελ αξλεηηθή θνπιηνχξα ηα άηνκα μνδεχνπλ ελέξγεηα
ζε αληηζέζεηο θαη φρη ζε δεκηνπξγηθά πξάγκαηα(Γαβιαλφο,2003:198).
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Ώπηφο πνπ έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο επαγγεικαηηθέο γλψζεηο είλαη ν Πιεξνθνξηθφο ηνπ ζρνιείνπ. Οη
ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο (καζεηέο, γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνί) ρξεηάδεηαη λα έρνπλ ηηο βαζηθέο ςεθηαθέο
δεμηφηεηεο. Οη καζεηέο ηηο δηδάζθνληαη, νη εθπαηδεπηηθνί ηηο έρνπλ ιάβεη κε ηε πηζηνπνίεζε ζηηο ΣΠΒ επηπέδνπ
1, θαη νη πεξηζζφηεξνη γνλείο ηηο θαηέρνπλ.
κσο ζα ππάξμεη κέξηκλα, γηα λα παξαζρεζνχλ ζε φινπο ηνπο δπλεηηθνχο ρξήζηεο νη απαηηνχκελεο
επαγγεικαηηθέο γλψζεηο, ψζηε λα πξνσζεζεί απξφζθνπηα ε θαηλνηνκία. Θα δηαλεκεζνχλ θπιιάδηα κε νδεγίεο
ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ζα δηελεξγεζνχλ ζεκηλάξηα, ζα δεκηνπξγεζεί έλα pdf νδεγηψλ, πνπ ζα αλαξηεζεί ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείν θαη ζα ζηαιεί ζηηο ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο ησλ ρξεζηψλ θαη ζα δνζεί έλα link, πνπ ζα
παξαπέκπεη ζε έλα video (ζην YouTube) βεκάησλ ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. ηνπο γνλείο ζα γίλνπλ θη
επαλαιεπηηθά ζεκηλάξηα, γηαηί κεξηθνί απ‟ απηνχο δελ έρνπλ ηηο απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο. ηα ζεκηλάξηα ησλ
γνλέσλ εθηφο απφ ηελ παξνρή γλψζεσλ ζα δνζεί ελζάξξπλζε θαη παξψζεζε.
ΒΖΜΑΣΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ –ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ
Σα βαζηθά βήκαηα πνπ πξέπεη λα γίλνπλ γηα λα πινπνηεζεί ε θαηλνηνκία πνπ πεξηγξάθνπκε, είλαη:α) Ο
θαζεγεηήο πιεξνθνξηθήο ζπιιακβάλεη ηελ ηδέα ηεο θαηλνηνκίαο. β) ρεδηάδεη ηελ θαηλνηνκία, ψζηε λα είλαη
απιή, θαηαλνεηή θαη λα κπνξνχλ λα ηε ρξεζηκνπνηνχλ εχθνια νη γνλείο.γ) Βλεκεξψλεη ην Αηεπζπληή ηνπ
ζρνιείνπ, γηα λα ππάξμεη ε απνδνρή θαη ε ππνζηήξημε ηεο ηδέαο απφ ηελ εγεζία ηνπ ζρνιείνπ. Βάλ ν Αηεπζπληήο
δελ πηζηέςεη, δε ζηεξίμεη θαη δελ ελζαξξχλεη, απηή δελ κπνξεί λα πξνρσξήζεη. Ο Αηεπζπληήο πξέπεη λ‟
αλαγλσξίδεη θαη λα πξνσζεί ηελ αλάπηπμε θαηλνηνκηθψλ ηδεψλ θαη λα είλαη εγγπεηήο ηεο εθαξκνγήο ηεο
θαηλνηνκίαο(Παπαθσλζηαληίλνπ, 2008:237).δ) Βλεκέξσζε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ ηνπ ζρνιείνπ. ε εηδηθή
ζπλεδξίαζε ελεκεξψλεηαη ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ γηα ηελ ηδέα ηεο θαηλνηνκίαο, γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο
θαη γηα ηα νθέιε πνπ ζα πξνθχςνπλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα θαη ζηνλ θάζε εθπαηδεπηηθφ. Δ ζεηηθή απνδνρή ηεο
ηδέαο απφ ην ζχιινγν δηδαζθφλησλ έρεη θεθαιαηψδε ζεκαζία γηα ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ
έξγνπ. Ώπφ ηε ζηάζε, ην ζθεπηηθηζκφ θαη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ εμαξηάηαη θαηά κεγάιν κέξνο
ε επηηπρία ησλ θαηλνηνκηψλ(Παπαθσλζηαληίλνπ, 2008:238).ε) Βλεκέξσζε ηεο Αηεχζπλζεο Αεπηεξνβάζκηαο
Βθπαίδεπζεο, γηαηί σο πξντζηάκελε αξρή πξέπεη λα γλσξίδεη θαη κπνξεί λα παξάζρεη πνιχηηκεο ζπκβνπιέο γηα
ηελ απξφζθνπηε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο.ζη) Αεκηνπξγία Οκάδαο Καηλνηνκίαο. Θα ζπγθξνηεζεί κία
νιηγνκειήο νκάδα (3 κέιε) απνηεινχκελε απφ ηνλ εκπλεπζηή ηεο ηδέαο θαη δχν άιινπο εθπαηδεπηηθνχο, κε
ζθνπφ λα ππνζηεξίδεη ηηο δηαδηθαζίεο θαηά ηελ πνξεία εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ. Δ ζχκπλνηα, ε ζπλεξγαζία θαη ν
δήινο απηήο ηεο νκάδαο ζα ζπκβάιεη ζηελ επηηπρή εθαξκνγή ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζπζηήκαηνοδ) Βλεκέξσζε ησλ
καζεηψλ γηα ην θαηλνηφκν έξγν πνπ εηζάγεηαη ζην ζρνιείν.ε) Βλεκέξσζε ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ
ζπιιφγνπ γνλέσλ ηνπ ζρνιείνπ. Σν Α.. κπνξεί λα αζθήζεη επηξξνή ζηνπο άιινπο γνλείο θαη θεδεκφλεο, κε
ζθνπφ λα ιάβνπλ κέξνο ζηε δηαδηθαζία ελεκέξσζήο ηνπο θαη λα γίλνπλ ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο.ζ) Βλεκέξσζε
ησλ γνλέσλ κέζσ πιεξνθνξηαθνχ ζεκεηψκαηνο γηα ηε θηινζνθία θαη ηα νθέιε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ
ζπζηήκαηνο.η) πγγξαθή ηξηψλ εηδψλ θπιιαδίσλ νδεγηψλ ρξήζεο (γηα εθπαηδεπηηθφ, γηα καζεηή θαη γηα γνλέα)
θαη εθηχπσζήο ηνπο ζε αληίηππα, πνπ αληηζηνηρνχλζην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ καζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ
θαη ησλ γνλέσλ/θεδεκφλσλ ηνπο.ηα) Αηελέξγεηα ρσξηζηψλ ζεκηλαξίσλ ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη ζε καζεηέο, γηα λα
κάζνπλ ην κέξνο εθείλν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, πνπ ηνπο αθνξά. Αηαλνκή θπιιαδίσλ νδεγηψλ.ηβ)
Βθπαίδεπζε γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ κέζσ ζεκηλαξίσλ, πνπ ζα δηελεξγεζνχλ απνγεπκαηηλέο ψξεο ζην ζρνιείν.
Αηαλνκή θπιιαδίσλ νδεγηψλ.ηγ) Ανθηκαζηηθή ιεηηνπξγία γηα αλίρλεπζε ζθαικάησλ.ηδ) Αηφξζσζε πηζαλψλ
ζθαικάησλ.ηε) Έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο.
Σν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ΒΡΜΔ, πνπ ζα έρεη δηάξθεηα δχν
ζρνιηθψλ εηψλ, πεξηγξάθεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.
Πίλαθαο 1
Υξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο
Υξνληθφ ζεκείν
επηέκβξηνο α‟ ζρ. έηνπο (πξψην δεθαπελζήκεξν)
επηέκβξηνοα‟ ζρ. έηνπο(πξψην δεθαπελζήκεξν)
Οθηψβξηνο α‟ ζρ. έηνπο
Ννέκβξηνο(αξρέο) α‟ ζρ. έηνπο
Ννέκβξηνο(κέζνλ) α‟ ζρ. έηνπο

Αξάζε
Βλεκεξψλεηαη ν Αηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ θαη ν
ζχιινγνο δηδαζθφλησλζε εηδηθή ζπλεδξίαζε
απνθαζίδεη ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο.
Βλεκεξψλεηαη ην Α.. ησλ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ
θαη απνζηέιινληαη ζηνπο γνλείο ζρεηηθά
ελεκεξσηηθά ζεκεηψκαηα.
Αηελεξγείηαη επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη
καζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ (α‟ ζεκηλάξην).
Ανθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο.
Έλαξμε ιεηηνπξγίαο.
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Φεβξνπάξηνο α‟ ζρ. έηνπο
Μάηνο α‟ ζρ. έηνπο
Οθηψβξηνο β‟ ζρ. έηνπο
Φεβξνπάξηνο β‟ ζρ. έηνπο
Ενχληνο β‟ ζρ. έηνπο

Πξψηε ελδηάκεζε αμηνιφγεζε θαη δεχηεξν
ζεκηλάξην εθπαίδεπζεο γνλέσλ.
Αεχηεξε ελδηάκεζε αμηνιφγεζε θαη ηξίην
ζεκηλάξην εθπαίδεπζεο γνλέσλ
Σέηαξην ζεκηλάξην εθπαίδεπζεο ησλ λέσλ
καζεηψλ, γνλέσλ θαη θαζεγεηψλ.
Σξίηε ελδηάκεζε αμηνιφγεζε
Σειηθή αμηνιφγεζε

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΓΡΑΔΗ ΔΠΗΣΔΤΞΖ ΣΧΝ ΣΟΥΧΝ
Οη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ηνπ έξγνπ είλαη: α) Ώχμεζε ελδηαθέξνληνο γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ γηα ηε
ζρνιηθή δσή ησλ παηδηψλ ηνπο θαη γηα ηα ζρνιηθά πξάγκαηα. β) πλεξγαζία κεηαμχ καζεηψλ, γνλέσλ θαη
εθπαηδεπηηθψλ. γ) ΐειηίσζε ζρνιηθήο θνπιηνχξαο. δ) Ώλνηρηφ ζρνιείν ζηελ θνηλσλία.
Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ δξάζεηο: α) Γηα ην ζηφρν 1: ζεκηλάξηα,
ζπλαληήζεηο κε Α.. ζπιιφγνπ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ θαη απνζηνιή ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ κέζσ ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ. β) Γηα ην ζηφρν 2: ζπλεδξίαζε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ, επηθνηλσλία θαη ζπδήηεζε κε ην Α..
ζπιιφγνπ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ θαη κε ην δεθαπεληακειέο ησλ καζεηψλ. γ) Γηα ην ζηφρν 3: εθαξκνγή ζην
ζρνιείν ηνπ κνληέινπ ηεο ζπκκεηνρηθήο εγεζίαο, θαηαλνκή ξφισλ, αλάπηπμε ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο θαη
επηβξάβεπζε ησλ πξνζπαζεηψλ. δ) Γηα ην ζηφρν 4: εθδειψζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο κε ηε ζχκπξαμε γνλέσλ θαη
ζπκκεηνρή ηνπηθψλ θνξέσλ.
ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ-ΒΗΧΗΜΟΣΖΣΑ-ΑΠΟΣΑΘΔΡΟΠΟΗΖΣΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ
Σν ζχζηεκα απηφ κπνξεί λα απνηειέζεη επέθηαζε ηνπ MySchool, πνπ έρεη πινπνηεζεί κε επζχλε ηνπ
Τπνπξγείνπ θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. Φηινμελείηαη ζε server ηνπ Τπνπξγείνπ θαη έηζη δε
ζα ρξεηαζηεί θάπνηα πξφζζεηε κνλάδα. Σα ζεκηλάξηα εθπαίδεπζεο ρξεζηψλ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζην ρψξν ηνπ
ζρνιείνπ θαη εθπαηδεπηέο ζα είλαη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ καο. Δ εκεξίδα παξνπζίαζεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ
ζπζηήκαηνο θαη ελεκέξσζεο ησλ άιισλ ζρνιείσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε αίζνπζα δεκφζηνπ ζρνιείνπ θαη
εηζεγεηέο ησλ ζεκάησλ ζα είλαη εθπαηδεπηηθνί. Δ ζπγγξαθή ηνπ θπιιαδίνπ νδεγηψλ ρξήζεο θαη ε δεκηνπξγία
ηνπ ζρεηηθνχ video ζα γίλεη απφ ηνλ πιεξνθνξηθφ ηνπ ζρνιείνπ καο.
Σα έμνδα ηνπ έξγνπ θαηαγξάθνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.
Πίλαθαο 2
Έμνδα έξγνπ
Βίδνο
Έλαο θνξεηφο ππνινγηζηήο

700 επξψ

Ώμία

Έλαο βηληενπξνβνιέαο

300 επξψ

Παξαγσγή αληηγξάθσλ θπιιαδίνπ νδεγηψλ

300 επξψ

Γξαθηθή χιε ζεκηλαξίσλ θαη εκεξίδαο

900 επξψ

χλνιν

2200 επξψ

Θα δεηεζεί λα θαιπθζνχλ ηα παξαπάλσ έμνδα απφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ρνιηθήο Βπηηξνπήο, αθνχ ε
πιεξνθφξεζε ησ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ζεσξείηαη ιεηηνπξγηθφ έμνδν
ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.
Σε βησζηκφηεηα ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ζα εμαζθαιίζνπλ νη παξαθάησ παξάγνληεο:α) Ο
ζσζηφο, απιφο θαη θαηαλνεηφο ζρεδηαζκφο ηνπ Π..β ) Δ πιήξεο ελεκέξσζε ησλ ρξεζηψλ.γ )Δ δέζκεπζε ησλ
εκπιεθνκέλσλ λα ππνζηεξίμνπλ ην έξγν.δ)Δ ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ε επίηεπμε ησλ ελδηάκεζσλ
θαη ηειηθψλ ζηφρσλ.ε) Δ άκεζε δηφξζσζε πηζαλψλ ζθαικάησλ.ζη)Δ δηαξθήο πξνζπάζεηα γηα ελίζρπζε ηνπ
ελδηαθέξνληνο ησλ εκπιεθνκέλσλ.δ) Δ εμαζθάιηζε ηεο κηθξήο ρξεκαηνδφηεζεο, πνπ ρξεηάδεηαη ην έξγν.ε)Δ
ηαθηηθή πιεξνθφξεζε ησλ εκπιεθνκέλσλ γηα ηελ πνξεία ηεο ζηνρνζεζίαο.ζ)Δ δεκηνπξγία ζην ζρνιείν
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θνπιηνχξαο ζηήξημεο ησλ θαηλνηνκηψλ.η) Σν θαιφ ζπλαδειθηθφ θιίκα ζην ζρνιείν. Οηθνδφκεζε ζρέζεσλ
εηιηθξίλεηαο, εκπηζηνζχλεο, αιιειεγγχεο θαη ζπλεξγαηηθφηεηαο.ηα) Δ πξφβιεςε γηα ηελ πεξίπησζε αιιαγήο
Αηεπζπληή. Να πεηζηεί ν λένο γηα ζηήξημε ηεο θαηλνηνκίαο κε ην επηρείξεκα φηη απηή σθειεί ην ζρνιείν θαη ζα
απνηειέζεη πξνζφλ ζην δηθφ ηνπ βηνγξαθηθφ.ηβ) Δ πξφβιεςε γηα ηελ πεξίπησζε απνρψξεζεο ηνπ
Πιεξνθνξηθνχ απφ ην ζρνιείν. Δ εμ αξρήο εθπαίδεπζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ-αλαπιεξσηή ηνπ ζα εμαζθαιίζεη ηε
ζπλέρεηα.ηγ)Να θνηλνπνηείηαη ε επηηπρία ησλ ζηφρσλ θαη λα ππάξρεη ελζάξξπλζε γηα ζπλέρεηα ηεο πξνζπάζεηαο.
ηδ) Να αμηνινγείηαη ην έξγν θαη λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο.ηε) Να
ελεκεξψλνληαη νη πξντζηάκελεο αξρέο ηνπ ζρνιείνπ θαη ε ηνπηθή θνηλσλία γηα ηελ πνξεία ηεο θαηλνηνκίαο.ηζη)
Να ππάξμεη δεκνζηφηεηα ησλ ελεξγεηψλ ζ‟ φια ηα ζηάδηα πινπνίεζεο ηεο θαηλνηνκίαο.ηδ) Να εληαρζεί ε
θαηλνηνκία ζηελ θνπιηνχξα ηνπ ζρνιείνπ.
ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ κπνξεί λα εκθαληζηνχλ απνζηαζεξνπνηεηηθνί παξάγνληεο, ηνπο
νπνίνπο κπνξνχκε λα αληηκεησπίζνπκε κε ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο:
Ώ) Πξνβιήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο. Δ ρξεκαηνδφηεζε, πνπ ρξεηαδφκαζηε δελ είλαη κεγάιε θαη
πξνβιέπνπκε φηη κπνξεί ε ζρνιηθή κνλάδα λα ηελ θαιχςεη απφ ην πνζφ ησλ ιεηηνπξγηθψλ πνζψλ, πνπ έρεη ζηε
δηάζεζή ηεο. Βάλ φκσο πξνθχςεη δπζθνιία, ην ζρνιείν ζα θαηαζέζεη αίηεκα ζηε ρνιηθή Βπηηξνπή γηα έθηαθηε
ρξεκαηνδφηεζε αλαθέξνληαο ην ζπνπδαίν ιφγν, γηα ηνλ νπνίν ηε δεηάκε, θαη επηζπλάπηνληαο ηε γξαπηή
ζχκθσλε γλψκε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Αηεπζπληή Βθπαίδεπζεο θαη ηνπ Αηεπζπληή Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο.
ΐ) Αδηαθνξία γνλέσλ. πλήζσο κηα κεξίδα ησλ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ δείρλεη αδηαθνξία θαη δελ
αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνζθιήζεηο ηνπ ζρνιείνπ. Ώπηήλ ηελ αδηάθνξε νκάδα ζα πξνζπαζήζνπκε λα
επαηζζεηνπνηήζνπκε. Βθηφο απφ ηελ απνζηνιή ελεκεξσηηθψλ ζεκεησκάησλ ζα θάλνπκε θαη πξνζσπηθά
ηειεθσλήκαηα αλαιχνληαο ηα κεγάια νθέιε ηεο θαηλνηνκίαο. ηελ πξνζπάζεηά καο απηή ζα έρνπκε αξσγφ θαη
ην Αηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ.
Γ) Μεησκέλεο ςεθηαθέο ηθαλφηεηεο κεξηθψλ γνλέσλ. Σα ππνζηεξηθηηθά ζεκηλάξηα, ην pdf, ηo θπιιάδην
νδεγηψλ, ην ζρεηηθφ video θαη ε ζπλερήο επηθνηλσλία ζα πξνζθέξνπλ ελίζρπζε.
Α) Ο θφβνο κεξηθψλ εθπαηδεπηηθψλ γηα πνιππινθφηεηα ηεο θαηλνηνκίαο θαη θφξην εξγαζίαο. Δ ζαθήο
ελεκέξσζε, ηα ζεκηλάξηα, ην pdf, ηo θπιιάδην νδεγηψλ, ην ζρεηηθφ video, ε ζχγθξηζε παιαηνχ θαη λένπ
ζπζηήκαηνο, ε ελζάξξπλζε απφ ην Αηεπζπληή θαη ε αλάδεημε ησλ σθειεηψλ ηεο θαηλνηνκίαο ζα εμαιείςνπλ ην
θφβν.
ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
Δ αμηνιφγεζε είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο πινπνίεζεο ηεο θαηλνηνκίαο, ε νπνία
ζα δείμεη ηα ιάζε, ηηο παξαιείςεηο, ηηο αζηνρίεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ηεο. Ώπνηειεί ην κέζν πνπ
ζα βνεζήζεη ηελ θαηλνηνκία λα θαιχςεη ηηο αδπλακίεο ηεο θαη λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο.Δ αμηνιφγεζε ηεο
πξνηεηλφκελεο θαηλνηνκίαο, δει. ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ΒΡΜΔ, δηαθξίλεηαη ζε ηξία είδε: α)
αμηνιφγεζε ηεο πξνπαξαζθεπαζηηθήο δηαδηθαζίαο, β) δηακνξθσηηθή ή ζπλερήο αμηνιφγεζε θαη γ) ηειηθή ή
αζξνηζηηθή αμηνιφγεζε.
Με ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνπαξαζθεπαζηηθήο δηαδηθαζίαο ζα αμηνινγήζνπκε ηα ζεκηλάξηα
εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο καζεηψλ, γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, ην πεξηερφκελν ηνπ θπιιαδίνπ νδεγηψλ
ρξήζεσο θαη ηνπ video ησλ νδεγηψλ. Δ αμηνιφγεζε ζα γίλεη κε εξσηεκαηνιφγηα.Δ αμηνιφγεζε ησλ ζεκηλαξίσλ
ζα γίλεη γξαπηψο κεηά ηε ιήμε ηνπο θαη ηνπ θπιιαδίνπ θαη video κεηά ηε κειέηε ηνπο ειεθηξνληθψο. θνπφο
απηήο ηεο αμηνιφγεζεο είλαη ν εληνπηζκφο πηζαλψλ αδπλακηψλ ηεο πξνπαξαζθεπαζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ε
δηφξζσζή ηνπο. Δ ζεηηθή αμηνιφγεζε απηήο ηεο θάζεο ζα δψζεη ηελ ελζάξξπλζε γηα ηαρεία εθαξκνγή ηνπ
ζπζηήκαηνο.
Δ δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε είλαη κέζν γηα δηαξθή απνηίκεζε ηνπ έξγνπ, φζν απηφ πινπνηείηαη.
Ώπνηειεί κηα κφληκε πεγή αλαηξνθνδφηεζεο, γηαηί απνθαιχπηεη ηηο δπζθνιίεο θαη ηα πξνβιήκαηα. Ώλαδεηθλχεη
ηνπο παξάγνληεο πνπ επζχλνληαη γηα ηελ απνηπρία ή ηελ επηηπρία ηεο θαηλνηνκίαο. Ο ζθνπφο ηεο δηακνξθσηηθήο
αμηνιφγεζεο είλαη λα ππνδεηθλχεη ηηο βειηηψζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ
ζπζηήκαηνο ( Καηζαξνχ θαη Αεδνχιε, 2008:123).Δ δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ζα γίλεη ην Φεβξνπάξην ηνπ α‟
ζρ. έηνπο, ην Μάην ηνπ α‟ ζρ. Έηνπο θαη ην Φεβξνπάξην ηνπ β‟ ζρ. έηνπο.Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε
εξσηεκαηνιφγηα γηα καζεηέο, εθπαηδεπηηθνχο θαη γνλείο θαη δνκεκέλε ζπλέληεπμε γηα ην Αηεπζπληή ηνπ
ζρνιείνπ θαη ηα κέιε ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ.
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Με ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε ζα εθηηκήζνπκε ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη
ζα κεηξήζνπκε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ κε βάζε ηνπο ζηφρνπο ηνπ. Θα θαηαγξαθνχλ ηα απνηειέζκαηα πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ, ζα ζπγθξηζνχλ κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πξνζδνθίεο πνπ ηέζεθαλ θαηά ην
ζρεδηαζκφ ηνπ, ζα απνηππσζνχλ αδπλακίεο θαη ζα πξνηαζνχλ βειηηψζεηο. Δ ηειηθή αμηνιφγεζε ζηνρεχεη ζηελ
παξαπέξα αλάπηπμε θαη βειηίσζε ηνπ αμηνινγνχκελνπ ζπζηήκαηνο ( Καηζαξνχ θαη Αεδνχιε, 2008:123).
Δ ηειηθή αμηνιφγεζε ζα γίλεη ηνλ Ενχλην ηνπ β‟ ζρ. έηνπο.Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε εξσηεκαηνιφγηα γηα
καζεηέο, εθπαηδεπηηθνχο θαη γνλείο θαη δνκεκέλε ζπλέληεπμε γηα ην Αηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, ηα κέιε ηνπ
Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ θαη ηνλ Πξφεδξν ηνπ δεθαπεληακεινχο
καζεηηθνχ ζπκβνπιίνπ.
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Πεξίιεςε
Δ παξνχζα εξγαζία δηεξεπλά ηηο ζηάζεηο, ηηο αληηιήςεηο, ηηο ηθαλφηεηεο, θαζψο θαη ηελ εηνηκφηεηα
ησλ δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ζηε δηαρείξηζε θξίζεσλ, δειαδή, ζηε δηαρείξηζε αηθλίδησλ γεγνλφησλ,
φπσο είλαη ν ζεηζκφο, ηα αηπρήκαηα, ν ζάλαηνο θ.η.ι., πνπ πξνθαινχλ αλαζηάησζε θαη απνδηνξγάλσζε ζην
άηνκν, ην νπνίν δπζθνιεχεηαη λα αληηκεησπίζεη ηελ θαηάζηαζε. Βμεηάδεηαη ηδηαίηεξα ε πεξίπησζε ηεο θξίζεο
πνπ πξνθαιείηαη απφ γεγνλφηα ζαλάηνπ, ιφγσ ηεο κεγάιεο ζπρλφηεηαο κε ηελ νπνία ζπλαληψληαη ζηε ζρνιηθή
θνηλφηεηα θαη ησλ ζεκαληηθά δπζκελψλ επηπηψζεσλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη καζεηηθφ πιεζπζκφ.
Λέμεηο θιεηδηά: ρνιείν, εγεζία, δηαρείξηζε θξίζεσλ, δηαρείξηζε πέλζνπο
Δηζαγσγή
Σν ζρνιείν απνηειεί, κεηά ηελ νηθνγέλεηα, έλαλ απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο θνξείο θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ
παηδηνχ. πληειεί ηφζν ζηε γλσζηηθή θαη αθαδεκατθή ηνπ αλάπηπμε φζν θαη ζηελ πξνζσπηθή, ζπλαηζζεκαηηθή
θαη θνηλσληθή. Σν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, φπνπ ην παηδί πεξλάεη κεγάιν κέξνο ηεο εκέξαο, παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν
γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, γη‟ απηφ ην ιφγν είλαη αλαγθαίν λα είλαη ήξεκν θαη αζθαιέο.
Σα ηειεπηαία ρξφληα, ζηελ Βιιάδα θαη ζηνλ θφζκν γεληθφηεξα, ζπκβαίλνπλ πνιχ ζπρλά, αηθλίδηα
γεγνλφηα πνπ επεξεάδνπλ δπζκελψο ην ζρνιείν φπσο ζεηζκνί, πιεκκχξεο, ελδνζρνιηθή βία, ζάλαηνη καζεηψλ
θαη εθπαηδεπηηθψλ θ.η.ι.. Σα γεγνλφηα απηά, δεκηνπξγνχλ «αλαζηάησζε, άγρνο, απνδηνξγάλσζε θαη
δηαηαξάζζνπλ ηελ ηζνξξνπία ηνπ αηφκνπ» (Υαηδερξήζηνπ, 2012). Ώπoξπζκίδνπλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ
ζρνιείνπ, κεηψλνληαο ηφζν ηελ ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ γηα κάζεζε φζν θαη ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο
ηνπο.
Aλαθεξφκαζηε ζηελ θαηάζηαζε θξίζεο, πνπ είηε πξφθεηηαη γηα αλαπηπμηαθή είηε πεξηζηαζηαθή θαη
αηθλίδηα είλαη «κία πξνζσξηλή θαηάζηαζε αλαζηάησζεο θαη απνδηνξγάλσζεο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη θπξίσο απφ
ηελ αδπλακία ηνπ αηφκνπ λα ρεηξηζηεί ηε ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε κε ηηο ζπλήζεηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηεί
θαη απφ ηελ πηζαλφηεηα λα πξνθχςεη (ιφγσ απηήο ηεο θαηάζηαζεο) έλα ξηδηθά δηαθνξεηηθφ απνηέιεζκα, ζεηηθφ
ή αξλεηηθφ (Υαηδερξήζηνπ, 2012).
Πξφθεηηαη γηα κία ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε γηα ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη
θξίλεηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε λα είλαη ζε εηνηκφηεηα νιφθιεξε ε ζρνιηθή θνηλφηεηα γηα ηε ζσζηή δηαρείξηζε
ηεο θξίζεο, αθνχ «ε έιιεηςε εηνηκφηεηαο απέλαληη ζηελ θξίζε κεγηζηνπνηεί ηελ πηζαλφηεηα λα έρεη κία θξίζε
αξλεηηθέο επηπηψζεηο γηα ηνπο καζεηέο θαη ην πξνζσπηθφ». (Brock et al, 2005).
Δ έγθαηξε εθπφλεζε ζρεδίνπ δηαρείξηζεο θξίζεσλ απφ ηελ πνιηηεία, είλαη απνιχησο απαξαίηεηε, κέζσ
ηεο θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ δηεπζπληψλ, αθνχ πξνιακβάλεη ή κεηψλεη ηηο ζπλέπεηεο ζηα κέιε
ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο.
Έξεπλεο ζρεηηθέο κε ην παξαπάλσ ζέκα πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηνπο Καξαζάλν (2006), αΎηε, αΎηε
θαη Γνπλαξφπνπιν (2008), Καζνπιίδε (2010), αβειίδε (2011), φπσο θαη ηνλ Φψηνπ (2017).
Εδηαίηεξα ζεκαληηθή κνξθή θξίζεο, ε νπνία απαζρνιεί ζπρλά ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα, θξίλεηαη φηη είλαη
ν ζάλαηνο θαη ε δηαρείξηζε ηνπ πέλζνπο. Με ηελ πξνβιεκαηηθή ηνπ ζέκαηνο αζρνιήζεθαλ νη Papadatou et al.,
2002, Υαηδεληθνιάνπ & Ώλαγλσζηνπνχινπ, 2008, Κνληνρξήζηνπ, 2011, Κξπζηαιιίδνπ, 2013,
Υαηδεληθνιάνπ, 2014, Μειηζφβα, 2015, Μπατξαρηάξε, 2017.
Λακβάλνληαο ππφςε ηε ζνβαξφηεηα ηνπ ζέκαηνο εθπνλήζεθε ε παξαθάησ εξγαζία φπνπ δηεξεπλάηαη ε
δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε δηαρείξηζε ηνπ πέλζνπο.
Δ εξγαζία εζηηάδεη ζηηο απφςεηο ησλ δηεπζπληψλ/ληξηψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο
ζεκαζίαο ηνπ ξφινπ ηνπ δηεπζπληή.
χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε, ε δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ θαη ηδηαίηεξα ε δηαρείξηζε ηνπ
πέλζνπο ζηεξείηαη εθηεηακέλεο έξεπλαο. Οη έξεπλεο πνπ εληνπίζηεθαλ εζηηάδνπλ θπξίσο ζηηο απφςεηο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο θξίζεηο θαη ην πέλζνο. Οη ζηάζεηο θαη νη απφςεηο ησλ δηεπζπληψλ δελ θαίλεηαη λα έρνπλ
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δηεξεπλεζεί δηεμνδηθά, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ζηε δηαρείξηζε ηνπ πέλζνπο. Θεσξψληαο φηη ν ξφινο ηνπ
δηεπζπληή ζηελ νξγάλσζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηε δεκηνπξγία ζεηηθνχ θιίκαηνο είλαη ζεκαληηθφο, ζειήζακε λα
δηεξεπλήζνπκε κε ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ην ζέκα.
Πνην ζπγθεθξηκέλα ε εξγαζία απνζθνπεί ζηε δηεξεχλεζε ησλ ζηάζεσλ, ησλ απφςεσλ θαη ησλ
ηθαλνηήησλ ησλ δηεπζπληψλ/ηξηψλ λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ κία θξίζε ζηε ζρνιηθή κνλάδα ζηελ
νπνία εγνχληαη, θαζψο θαη ηελ θαηάζηαζε εηνηκφηεηαο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην ζρνιείν. Ώπνζθνπεί επίζεο,
ζηε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ, ζηάζεσλ, αληηιήςεσλ, ηθαλνηήησλ ησλ δηεπζπληψλ/ηξηψλ ζηε δηαρείξηζε ηνπ
πέλζνπο θαη ζηελ αλάγθε «πεξηζαλάηηαο αγσγήο» ζηνπο καζεηέο.
Δ έξεπλα είλαη πνζνηηθή θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Πεξηθεξεηαθή Αηεχζπλζε Βθπαίδεπζεο
Δπείξνπ.
ην άξζξν πνπ αθνινπζεί γίλεηαη κηα ζπλνπηηθή αλαθνξά ζην πξφβιεκα, πεξηιακβάλνληαη νη
εξεπλεηηθνί ζηφρνη, ην εξεπλεηηθφ δείγκα, θαζψο θαη παξνπζίαζε ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ. Σν άξζξν
θιείλεη κε ηε δηαηχπσζε γεληθψλ ζπκπεξαζκάησλ.
Γηαρείξηζε θξίζεσλ ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα
ε έλα ρψξν φπνπ εκπιέθνληαη παηδηά, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε χπαξμε πνιηηηθήο αληηκεηψπηζεο
θξίζηκσλ θαηαζηάζεσλ, ψζηε λα βξίζθεηαη ε ζρνιηθή θνηλφηεηα ζε εηνηκφηεηα. Οη θξίζεηο φισλ ησλ εηδψλ,
εμειηθηηθέο ή πεξηζηαζηαθέο, επεξεάδνπλ ηε δσή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο αηθλίδηα, αθνχ «νη θξίζεηο δελ είλαη
ρξνληθά θαη πνζνηηθά πξνζδηνξηζκέλεο θαη είλαη αλαπφθεπθηεο» (Μπξίληα, 2008). Σα κέιε ηεο, θαινχληαη λα
δηαρεηξηζηνχλ θαηαζηάζεηο δχζθνιεο, κε πνιχ ζνβαξά απνηειέζκαηα, αθνχ «ε θξίζε πξνθαιεί ςπρηθή
αλαζηάησζε ζηα παηδηά φισλ ησλ ειηθηψλ, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο επεξεάδεη δπζκελψο ηελ ηθαλφηεηα
κάζεζεο» (αΎηε θαη αΎηεο, 2012). Γηα ην ιφγν απηφ είλαη ζεκαληηθφ νη ελήιηθεο θαη θπξίσο νη εθπαηδεπηηθνί,
πνπ έξρνληαη θαζεκεξηλά ζε επαθή κε ηα παηδηά, λα γλσξίδνπλ ηελ ηέρλε δηαρείξηζεο ησλ θξίζεσλ.
Δ εηνηκφηεηα ηνπ ζρνιείνπ δειαδή «ε δηαζθάιηζε φηη ε νκάδα δηαρείξηζεο θξίζεσλ ηνπ ζρνιείνπ είλαη
ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί απνηειεζκαηηθά ζην έξγν ηεο ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή» βνεζά ζηελ αληηκεηψπηζε ελφο
θηλδχλνπ αθνχ πξνζδίδεη ζηγνπξηά, πςειφ εζηθφ ζην πξνζσπηθφ θαη ζεηηθφ ζρνιηθφ θιίκα, ζπληειψληαο ζηε
κείσζε ησλ θηλδχλσλ (αΎηε θαη αΎηεο, 2012).
ια ηα παηδηά δελ αληηδξνχλ κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη ε αληίδξαζε ηνπο εμαξηάηαη «απφ ηελ πξνεγνχκελε
εκπεηξία ηνπο, απφ ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο θαη ηελ ακεζφηεηα κε ηελ νπνία επηδξά ην γεγνλφο ζηε δσή ηνπο»
(Υαηδερξήζηνπ, 2012). Οη αληηδξάζεηο πνηθίινπλ απφ ειηθία ζε ειηθία φκσο «ε αίζζεζε ηνπ αηφκνπ φηη
βξίζθεηαη εθηφο ειέγρνπ θαη φηη είλαη αλίθαλν λα πξνζαξκνζηεί» (Brock et. al., 2005) ην θαζηζηά αδχλακν θαη
ρξήδεη βνήζεηαο.
Ώλ θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ε ζρνιηθή θνηλφηεηα θαιείηαη, πνιχ ζπρλά λα δηαρεηξηζηεί γεγνλφηα πνπ
πξνθαινχλ θξίζεηο, ζχκθσλα κε έξεπλεο, ηα ειιεληθά ζρνιεία πζηεξνχλ ζηελ εθπφλεζε ζρεδίνπ δηαρείξηζεο
θξίζεο (εμαίξεζε απνηειεί ην ζρέδην ηνπ ΟΏΠ), ε δε επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ θαη δηεπζπληψλ είλαη ειιηπήο
θαη επθαηξηαθή. Δ αλάγθε θαηάξηηζήο ηνπο θαίλεηαη ζηηο έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηνπο Καξαζάλν
(2006), αΎηε, αΎηε θαη Γνπλαξφπνπιν (2008), Καζνπιίδε (2010), αβειίδε (2011), φπσο θαη ηνλ Φψηνπ
(2017).
εκαληηθή κνξθή θξίζεο, θξίλεηαη φηη είλαη ν ζάλαηνο θαη ε δηαρείξηζε ηνπ πέλζνπο, θξίζε πνπ
ζπλαληάηαη, φπσο πξναλαθέξζεθε, πνιχ ζπρλά ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα, κε ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο, ηφζν ζε
καζεηέο φζν θαη ζε εθπαηδεπηηθνχο. χκθσλα κε έξεπλεο, έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ην 33%
ζχκθσλα κε ηνπο Papadatou et al., 2002, ην 25% ζχκθσλα κε ηε Υαηδεληθνιάνπ, 2014, θιήζεθε, θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπ θαξηέξαο λα δηαρεηξηζηεί ην πέλζνο καζεηψλ γηα ηελ απψιεηα αγαπεκέλσλ
πξνζψπσλ. Δ πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ δήισζε αλεπάξθεηα λα δηαρεηξηζηεί δεηήκαηα πέλζνπο ζην
ζρνιείν, αθνχ ζηεξείηαη θαηάξηηζεο θαη θξίλεη φηη είλαη απαξαίηεηε ε επηκφξθσζή ηεο (Papadatou et al. 2002,
Υαηδεληθνιάνπ & Ώλαγλσζηνπνχινπ 2008, Κνληνρξήζηνπ 2011, Κξπζηαιιίδνπ 2013, Υαηδεληθνιάνπ 2014,
Μειηζφβα 2015, Μπατξαρηάξε 2017).
Αεδνκέλεο ηεο ζνβαξφηεηαο ηνπ ζέκαηνο, εθπνλήζεθε ε παξαθάησ εξγαζία πνπ αλαθέξεηαη ηφζν ζηε
δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα, φζν θαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ πέλζνπο.
Δ εξγαζία εζηηάδεη ζηηο απφςεηο ησλ δηεπζπληψλ/ληξηψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ιφγσ ηεο ζεκαζίαο
ηνπ ξφινπ ηνπ δηεπζπληή, αθνχ «ν δηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ αζθεί εγεηηθφ ξφιν θαη κε ηε ζπκπεξηθνξά
θαη ηε δξάζε ηνπ, εκπλέεη, εκςπρψλεη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ θαη δεκηνπξγεί ην θαηάιιειν θιίκα γηα παξψζεζε
φινπ ηνπ έκςπρνπ πιηθνχ ηνπ ζρνιείνπ ηνπ» (αΎηεο, 2007).
Σελ επζχλε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ έρεη κελ φιν ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, ηνλ θχξην φκσο
ξφιν θαηέρεη ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, πνπ δξα σο ν βαζηθφο ζπληνληζηήο θαη εκπλεπζηήο ηεο. Χο
ζπληνληζηήο ηεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ ρξεηάδεηαη λα δηαζέηεη «εηδηθέο δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο, εηδηθέο γλψζεηο θαη
εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο, λα δηαηεξεί ηελ ςπρξαηκία ηνπ, λα εληνπίδεη ηνπο θηλδχλνπο, λα
ιακβάλεη ζσζηέο απνθάζεηο θ.η.ι.» (Μπξίληα, 2008).
Γηα ην ιφγν απηφ θαη επεηδή ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή ζηε δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ θαη ηδηαίηεξα ζηε
δηαρείξηζε ηνπ πέλζνπο δελ έρεη δηεξεπλεζεί δηεμνδηθά, ε παξνχζα έξεπλα εζηηάδεη ζην ξφιν ηνπ εγέηε /
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δηεπζπληή ζηε δηαρείξηζε θξίζεσλ θαη πέλζνπο θαη πην ζπγθεθξηκέλα νη εξεπλεηηθνί ζθνπνί ηεο παξνχζαο
έξεπλαο είλαη:
1. Να εμεηάζεη ηηο ζηάζεηο, ηηο απφςεηο, ηηο ηθαλφηεηεο ησλ δηεπζπληψλ/ηξηψλ λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα
δηαρεηξηζηνχλ κία θξίζε ζηε ζρνιηθή κνλάδα πνπ εγνχληαη, φπσο θαη ηελ εηνηκφηεηα ζηελ νπνία
βξίζθεηαη ε ζρνιηθή κνλάδα γηα ηελ αληηκεηψπηζε κηαο ελδερφκελεο θξίζεο.
2. Να δηεξεπλήζεη ηηο απφςεηο, ζηάζεηο, αληηιήςεηο, ηθαλφηεηεο ησλ δηεπζπληψλ/ηξηψλ απέλαληη ζηελ
έλλνηα ηεο θαηαλφεζεο ηνπ ζαλάηνπ απφ ηνπο καζεηέο/ηξηεο, ζηελ αλάγθε πεξηζαλάηηαο αγσγήο, φπσο
θαη ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο ζηε δηαρείξηζε ηνπ πέλζνπο.
Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο
Δ έξεπλα είλαη πνζνηηθή θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Πεξηθεξεηαθή Αηεχζπλζε Βθπαίδεπζεο Δπείξνπ.
πκκεηείραλ 114 δηεπζπληέο Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο. Αηαλεκήζεθε εξσηεκαηνιφγην
πνπ απνηειείηαη απφ 35 εξσηήζεηο. Πέληε εξσηήζεηο αλαθέξνληαη ζε δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, δέθα εξσηήζεηο
ζηε δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα θαη είθνζη εξσηήζεηο ζηε δηαρείξηζε ηνπ πέλζνπο. Οη
εξσηήζεηο ήηαλ θιεηζηνχ θπξίσο ηχπνπ. Σν εξσηεκαηνιφγην δηακνξθψζεθε γηα λα θαιχςεη ηηο εξεπλεηηθέο καο
αλάγθεο. Βίλαη ηξνπνπνίεζε αληίζηνηρσλ ζηαζκηζκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ, απφ ηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηεο
Υαηδεληθνιάνπ νθίαο (2014) θαη απφ ηηο δηπισκαηηθέο εξγαζίεο ησλ Κξπζηαιιίδνπ Βηξήλε (2013) θαη
Καξαζάλνπ Αεκεηξίνπ (2006).
Δξεπλεηηθά απνηειέζκαηα
ην Γξάθεκα 1, παξαηεξνχκε φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ εξσησκέλσλ 42.1% βίσζε θξίζε ζην
ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη φπσο θαίλεηαη ζην Γξάθεκα 2, απφ ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο πνπ απάληεζε φηη βίσζε
θάπνηνπ είδνπο θξίζε ζην ζρνιείν ηνπ, ην 50% βίσζε πεξηζηαηηθφ ζαλάηνπ. Ο ζεηζκφο θαη ν ηξαπκαηηζκφο
θάπνηνπ καζεηή είλαη νη επφκελεο ζε ζπρλφηεηα θξίζεηο (13%).

Γράφημα 1

Γράφημα 2

ηελ ππνζεηηθή εξψηεζε, αλ ππάξμεη κηα νπνηαζδήπνηε κνξθήο θξίζε ζην ζρνιείν ζα είλαη ζε ζέζε λα
ηε δηαρεηξηζηεί ν εξσηψκελνο, ζην Γξάθεκα 3, βιέπνπκε πσο ην 74.6% ηνπ δείγκαηνο, πηζηεχεη πσο κπνξεί λα
ηε δηαρεηξηζηεί, ζε αληίζεζε κε ην άιιν 25.4%. Καη κάιηζηα έλα κεγάιν πνζνζηφ (61,4%) έρεη ζπγθξνηήζεη
Οκάδα Αηαρείξηζεο Κξίζεο θαη έρεη εθπνλήζεη ζρέδην εηνηκφηεηαο γηα κηα ελδερφκελε θξίζε (77,1%).
ην Γξάθεκα 4, παξαηεξνχκε φηη ε πιεηνλφηεηα ηνπ δείγκαηνο (86.8%) ζπγθαηαιέγεη ηνλ ζάλαην ελφο
αγαπεκέλνπ πξνζψπνπ ζηηο θξίζεηο.
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Καη κάιηζηα παξαηεξνχκε (Γξάθεκα 5) πσο ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δείγκαηνο (68.4%) έρεη βηψζεη
ηνλ ζάλαην θάπνηνπ καζεηή ή κέινπο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπ ζηελ
εθπαίδεπζε. Ώλ θαη ε δηαρείξηζε ηνπ πέλζνπο ζπλαληάηαη ζπρλά ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα, δηαπηζηψλνπκε φηη
κφλν ην 29.8% ησλ εξσησκέλσλ δηεπζπληψλ είρε ιάβεη ζρεηηθή επηκφξθσζε (Γξάθεκα 6), γεγνλφο πνπ
δπζθνιεχεη ηνπο εξσηεζέληεο ζηε ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο γηα ην ζάλαην θαη ην πέλζνο.

Γράφημα 6

Γράφημα 5

Δ δπζθνιία απηή απεηθνλίδεηαη ζην Γξάθεκα 7, φπνπ ζπκθσλνχλ αξθεηά, φηη βαζηθφο παξάγνληαο
δπζθνιίαο είλαη ν θφβνο ιάζνπο δηαρείξηζεο ηνπ δεηήκαηνο, θαζψο θαη ε αλεζπρία ηεο αληίδξαζεο ησλ παηδηψλ
αιιά θαη ησλ γνλέσλ (3.04, 2.85 θαη 2.62 αληίζηνηρα). Βπίζεο θαίλεηαη λα ηνπο πξνβιεκαηίδεη ε πξνζσπηθή
ζπλαηζζεκαηηθή αλαζηνιή ηνπο θαη ε ακεραλία ηνπο απέλαληη ζε δχζθνιεο εξσηήζεηο ησλ καζεηψλ (2.46 θαη
2.48 αληίζηνηρα).
Δ άλεζε ησλ δηεπζπληψλ φζνλ αθνξά ζηε ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο γηα ην ζάλαην, αιιά θαη ζηε
ζηήξημε πνπ κπνξνχλ λα παξέρνπλ ζε καζεηή ή καζεηέο πνπ πελζνχλ, εμαξηάηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο θαη
δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηελ παξνπζία ή φρη ηνπ καζεηή πνπ αληηκεησπίδεη ηελ απψιεηα θαη πελζεί.

Γράφημα 7
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ην Γξάθεκα 8, παξαηεξνχκε ηνλ βαζκφ ζπκθσλίαο ζρεηηθά κε ηηο ηθαλφηεηεο πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη
έλαο δηεπζπληήο γηα λα δηαρεηξηζηεί πεξηπηψζεηο πέλζνπο ζην ζρνιείν. Οη εξσηεζέληεο ζπκθσλνχλ πνιχ κε ηελ
άπνςε φηη νη δηεπζπληέο πξέπεη λα δηαζέηνπλ ελζπλαίζζεζε θαη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο (4.35 θαη 4.25
αληίζηνηρα). πκθσλνχλ δε αξθεηά κε ην φηη πξέπεη λα έρνπλ εξγαζηαθή εκπεηξία θαη πξνζσπηθή εκπεηξία
πέλζνπο (3.42 θαη 3.15 αληίζηνηρα).

Γράφημα 8

Οη εξσηψκελνη δηεπζπληέο αλαγλσξίδνπλ φηη ν εθπαηδεπηηθφο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην λα βνεζήζεη
ην παηδί λα επεμεξγαζηεί θαηαζηάζεηο πέλζνπο (βαζκφο ζπκθσλίαο 3,94), αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ
γεγνλφηνο θαη ζεσξνχλ φηη ε κε αληηκεηψπηζε ηνπ πέλζνπο ζηελ παηδηθή ειηθία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε
πξνβιήκαηα ζηελ ελήιηθε δσή (βαζκφο ζπκθσλίαο 3,88). Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνο έλα παηδί πνπ
αληηκεησπίδεη απψιεηα αγαπεκέλνπ πξνζψπνπ είλαη αξρηθά λα ζπλεξγαζηεί κε ηελ νηθνγέλεηα, λα κηιήζεη θαη'
ηδίαλ κε ην παηδί θαη λα πξνζθαιέζεη θάπνηνλ εηδηθφ γηα λα ζηεξίμεη ην παηδί. Αηαθσλνχλ κε ηελ άπνςε, φηη
θαηά ηελ απψιεηα αγαπεκέλνπ πξνζψπνπ καζεηή, ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα απνζησπήζεη ην ζέκα γηα λα κελ
πιεγψζεη ην παηδί θαη λα θάλεη ηε δνπιεηά ηνπ φπσο πξηλ γηα λα ππάξμεη εξεκία ζηελ ηάμε.
Ώλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε ηνπ πέλζνπο, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα, νη γπλαίθεο δηεπζχληξηεο, θαη νη
κεγαιχηεξνη ζε ειηθία δηεπζπληέο, θαίλεηαη λα δηαρεηξίδνληαη θαιχηεξα δεηήκαηα πέλζνπο, φπσο θαη φζνη έρνπλ
επηκνξθσζεί ζε Φπρνινγηθέο Πξψηεο ΐνήζεηεο.
Ώλ θαη γεγνλφηα ζαλάηνπ θαη πέλζνπο δελ εθιείπνπλ απφ ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα, θαίλεηαη απφ ηελ
έξεπλα, φηη νη δηεπζπληέο δελ είλαη πξνεηνηκαζκέλνη λα αληηκεησπίζνπλ κία ηέηνηα θξίζε. Γηα ην ιφγν απηφ θαη
ζεσξνχλ φηη ν ςπρνιφγνο είλαη ην πιένλ θαηάιιειν άηνκν λα κηιήζεη ζην παηδί πνπ πελζεί (92,1%).
Σελ αλάγθε πεξηζαλάηηαο αγσγήο ζηνπο καζεηέο αλαγλσξίδνπλ νη δηεπζπληέο ηνπ δείγκαηφο καο
(87,7%), κε ηηο γπλαίθεο δηεπζχληξηεο λα πηζηεχνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ αλάγθε απηή, ζπγθξηηηθά κε ηνπο άληξεο
δηεπζπληέο ηεο έξεπλαο. Βπηηαθηηθή ζεσξνχλ ηελ αλάγθε πεξηζαλάηηαο αγσγήο επίζεο, νη δηεπζπληέο πνπ έρνπλ
ιηγφηεξα έηε ππεξεζίαο αθνχ δπζθνιεχνληαη πεξηζζφηεξν ζηε δηαρείξηζε πέλζνπο, φπσο επίζεο θαη ζηελ
ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ ζε πεξίπησζε απψιεηαο καζεηή ή θαζεγεηή.
πκπεξάζκαηα
Κιείλνληαο ζα ζπκπιεξψλακε φηη «φζν πην πξνεηνηκαζκέλνη θαη θαηάιιεια θαηαξηηζκέλνη είλαη νη
εθπαηδεπηηθνί ζηε δηαρείξηζε ηξαπκαηηθψλ θαη θαηαζηξνθηθψλ γεγνλφησλ, ηφζν πεξηζζφηεξν κεηψλνπλ ηελ
πηζαλφηεηα εκθάληζεο ρξφλησλ ςπρνθνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ ζηνπο καζεηέο θαη ζπκβάιινπλ ζηε ζπιινγηθή
αλάπηπμε θαη σξίκαλζε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο» (Παπαδάηνπ & Κακπέξε, 2013). Οη πξνζδνθίεο εηνηκφηεηαο
ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε γεγνλφηα θξίζεσλ γελλά ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο πξνγξακκάησλ ζρεδηαζκέλσλ γηα ηελ
επηκφξθσζή ηνπο. Ώλαγθαία θξίλεηαη ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδηαίηεξα ζηε δηαρείξηζε ηνπ πέλζνπο,
αθνχ είλαη κηα κνξθή θξίζεο πνπ παξνπζηάδεηαη κε κεγάιε ζπρλφηεηα ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα, θαη δπζηπρψο
απνπζηάδεη απφ ην ειιεληθφ ζρνιείν.
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Πεξίιεςε Δηζήγεζεο
Ώπφ ηελ έθξεμε ηεο «Ώξαβηθήο Άλνημεο» ην 2010, ηνλ πνιπεηή εκθχιην πφιεκν ζηε πξία θαη ηελ
πξνέιαζε ηνπ Εζιακηθνχ Κξάηνπο (ISIS), ε Βιιάδα, σο ρψξα transit, έρεη ππνδερηεί έλαλ κεγάιν αξηζκφ
πξνζθχγσλ, εθ ησλ νπνίσλ πεξίπνπ 60.000 εγθισβίζηεθαλ ζηε ρψξα, κεηά ηνλ απνθιεηζκφ ηνπο ζηελ Βηδνκέλε
ην Μάξηην ηνπ 2016. Μεηαθέξζεθαλ ζε Ανκέο Φηινμελίαο, φπνπ θαη δηακέλνπλ κέρξη λα εμεηαζηεί ε αίηεζε
αζχινπ πνπ ππνβάινπλ. Σν πξνθίι ησλ πξνζθχγσλ είλαη δηαθνξεηηθφ απφ απηφ ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ
πνπ ππήξραλ ζηελ Βιιάδα. Πξφθεηηαη γηα νιφθιεξεο νηθνγέλεηεο κε πνιιά παηδηά κε αλάγθεο ζρνιηθήο
θνίηεζεο, δεκηνπξγψληαο λέεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηελ Βιιάδα.
χκθσλα κε ην Ελζηηηνχην Παηδείαο Οκνγελψλ θαη Αηαπνιηηηζκηθήο Βθπαίδεπζεο «ε Αηαπνιηηηζκηθή
Βθπαίδεπζε σο εθπαηδεπηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο δελ έρεη ραξαθηήξα αθνκνησηηθφ, αιιά ζπληζηά έλα άλνηγκα
ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ νθείιεη λα δηαηξέρεη φιεο ηηο βαζκίδεο θαη ηα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη
βαζίδεηαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ εκπεηξηψλ θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ σο πεγήο γλψζεο θαη
πξνζσπηθήο αλάπηπμεο». (Ε.Π.Ο.Α.Β., ηφρνη θαη Σνκείο Αξάζεο, Ώζήλα, 2004, ζει.62)
Έηζη ην ΤΠΠΒΘ αλέιαβε ηελ πξσηνβνπιία λα πξνεηνηκάζεη έλα ζρέδην γηα ηελ έληαμε ησλ
πξνζθπγνπαίδσλ ζηελ εθπαίδεπζε πξνθεηκέλνπ λα ζπλεηζθέξεη ζηελ επξχηεξε θνηλσληθή ηνπο έληαμε
ζπγθξνηψληαο Βπηζηεκνληθή Βπηηξνπή γηα ηε ζηήξημε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ ησλ πξνζθχγσλ. Ώπφ ηνλ
Οθηψβξην ηνπ 2016 ιεηηνχξγεζαλ νη Α.Τ.Β.Π (Ανκέο Τπνδνρήο Βθπαίδεπζεο Πξνζθχγσλ), ζε ζρνιηθέο
κνλάδεο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ώθνινχζεζε ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ησλ
Σάμεσλ Τπνδνρήο Γσλψλ Βθπαηδεπηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2017.
Σα πξνζθπγφπνπια, παξά ηηο δπζθνιίεο, ζε άιιεο Ανκέο πεξηζζφηεξν θαη ζε άιιεο ιηγφηεξν,
πξνζαξκφζηεθαλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ζχκθσλα κε ηα Βιιεληθά Βπξσπατθά πνηνηηθά δεδνκέλα, θαη
αληαπνθξίζεθαλ ζηα δηδαζθφκελα καζήκαηα. Σν βαζηθφ δήηεκα δελ είλαη νη εγγξαθέο, αιιά ε ζπλέρηζε ηεο
ζρνιηθήο θνίηεζεο. Δ ζρνιηθή δηαξξνή είλαη λα θαηλφκελν πνιπεπίπεδν, αθελφο ιφγσ ηνπ θνηλσληθνχ
απνθιεηζκνχ πνπ πθίζηαληαη νη πξφζθπγεο θαη ησλ ζπρλψλ ηνπο κεηαθηλήζεσλ, θαη αθεηέξνπ εμαηηίαο ηνπ
κνλνπνιηηηζκηθνχ ραξαθηήξα ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ δελ είλαη ζε ζέζε λα πηνζεηήζεη
θαη λα εθαξκφζεη απνηειεζκαηηθά ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο.
Abstract
Since the 2010 Arab Spring eruption, the multi-annual civil war in Syria and the advance of the Islamic
State (ISIS), Greece, as a transit country, has welcomed a large number of refugees, of which around 60,000
were trapped in the country, following their exclusion at Edomeni in March 2016. They were transferred to
Hospitality Structures, where they stay until their asylum application is examined. The profile of the refugees is
different, from that of the economic migrants that existed in Greece. These are whole families with many
children with schooling needs, creating new educational needs in Greece.
According to the Institute for Education of Homogeneous and Intercultural Education "Intercultural
Education as an educational orientation does not have an assimilative character, but constitutes an opening of the
educational process that has to go through all levels and cognitive subjects and is based on the utilization of
different experiences and peculiarities as source of knowledge and personal development ".( Objectives and
Fields of Action, Athens, 2004, p.62)
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Thus, the Ministery of Education , has taken the initiative to prepare a plan, to integrate refugee
children into education, in order to contribute to their wider social inclusion, by setting up a Scientific
Committee to support the education of refugee children. Since October 2016, DYEP (Refugee Education Host
Structures) have been operating in elementary and secondary school units. The establishment and operation of
the Educational Priority Area Reception Areas followed in October 2017.
The refugee children, despite the difficulties, in some structures, more or less, have been adapted to
the educational process, according to Greek European quality data, and responded to the lessons taught. The key
issue is not enrollments, but the continuation of schooling. The school leak is a multilevel phenomenon, on the
one hand, due to the social exclusion suffered by refugees and their frequent movements, and on the other hand
due to the mono-cultural nature of the Greek educational system, which is unable to adopt and effectively apply
the basic principles of intercultural education.
Δηζαγσγή
Ο πξνβιεκαηηζκφο γηα ην ξφιν ηεο εθπαίδεπζεο, φπσο απηή βηψλεηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηα
παηδηά ησλ πξνζθχγσλ, ζηελ ελζσκάησζε ή αληίζηξνθα, απνηέιεζε ην έλαπζκα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο
ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο. θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ
ζηειέρσζαλ θαη δίδαμαλ ζηηο Σάμεηο Τπνδνρήο (ΣΤ Ε) θαη ζηηο ΑΤΒΠ ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Δ κέζνδνο
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ε εκπεηξηθή, πνζνηηθή, θαη πεξηγξαθηθή κέζνδνο ηεο επηζθφπεζεο.
Καηαγξάθνληαη νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε: α)ηε ιεηηνπξγία ησλ ΑΤΒΠ θαη ΣΤ Ε, β) ηελ
αληαπφθξηζε ησλ πξνζθπγνπαίδσλ θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, γ) ηελ απνηίκεζε ηεο εκπεηξίαο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ πνπ δίδαμαλ,δ) ην ξφιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ απνζπάζηεθαλ ζηηο Ανκέο Φηινμελίαο
Πξνζθχγσλ σο πληνληζηέο Βθπαίδεπζεο (ΒΠ).
Παξνπζηάδεηαη ε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη θαηαηίζεληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο.
Λέμεηο θιεηδηά: Σάμεηο Τπνδνρήο, δηαπνιηζκηθή εθπαίδεπζε, πξφζθπγεο, κεηαλάζηεπζε
Θεσξεηηθφ πιαίζην
Σα ηειεπηαία ρξφληα, εμαηηίαο ηεο έθξπζκεο θαηάζηαζεο ζηε Μεζφγεην θαη ζηελ ελδνρψξα ηεο, νη
εηζξνέο κεηαλαζηψλ θαη ησλ πξνζθχγσλ έρνπλ απμεζεί δξακαηηθά ζηε ρψξα καο, ρσξίο νχηε ε νηθνλνκηθή
θξίζε ,νχηε ε αχμεζε ηεο αλεξγίαο λα είλαη ηθαλνί ιφγνη λα αλαθνπνχλ ηα ξεχκαηα απηά.
Σν εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα, κε αλακέλνληαο ηφζν κεγάιν αξηζκφ καζεηψλ, θιήζεθε λα απαληήζεη ζηε λέα
πξφθιεζε θαη λα δεκηνπξγήζεη θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα λα ηνπο ππνδερηεί.
To Τπνπξγείν Παηδείαο, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο θαηλνχξγηεο αλάγθεο πνπ
δεκηνπξγήζεθαλ ζηε ρψξα καο , κε έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα λα έρεη ππνζηεί ηηο ζπλέπεηεο κηαο καθξφρξνλεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο, κε ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα ππνβαζκίδεηαη , κε κεησκέλεο ή θαζφινπ
πξνζιήςεηο, κεηαβνιή ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ (ειαζηηθέο ζρέζεηο εξγαζίαο - σξνκίζζηνη,
αλαπιεξσηέο πιήξνπο ή κεησκέλνπ σξαξίνπ) πινπνηεί ηηο εθπαηδεπηηθέο δνκέο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ
πξνζθχγσλ καζεηψλ.
Με ηελ ππ‟ αξηζκφ πξση. ΓΓ1/47079/ 18 - 03 - 2016 Τπνπξγηθή Ώπφθαζε, ζπζηήλεηαη ζην Τπνπξγείν
Παηδείαο, Βπηζηεκνληθή Βπηηξνπή θαη κε ηε γλσκνδφηεζε ηνπ Ελζηηηνχηνπ Βθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο (Ε.Β.Π),
θαηαξηίδεηαη έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ησλ πξνζθχγσλ, γηα ην ζρ. έηνο
2016-2017. Με ην άξζξν 38 ηνπ λ.4416/2016 (ΦΒΚ Ώ΄ 159) «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ειιελφγισζζε εθπαίδεπζε, ηε
δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη άιιεο δηαηάμεηο» ηδξχζεθαλ κε ηελ Κνηλή Τπνπξγηθή Ώπφθαζε κε αξηζ.
152360/ΓΑ4,(ΦΒΚ 3049 ΐ, 2016) θαη ιεηηνχξγεζαλ νη Α.Τ.Β.Π (Ανκέο Τπνδνρήο Βθπαίδεπζεο Πξνζθχγσλ),
ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σν πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΤΒΠ
νξίδεη, εβδνκαδηαίν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα είθνζη σξψλ (ηέζζεξηο ψξεο εκεξεζίσο), ην νπνίν πινπνηείηαη ηηο
απνγεπκαηηλέο ψξεο (2 – 6 κ.κ.) θαη ζθνπφ έρεη ηε κεηάβαζε ησλ παηδηψλ απηψλ απφ ηε δσή ζηα θέληξα
θηινμελίαο ζε κηα ζρνιηθή θαλνληθφηεηα κε ζηφρν ηελ επηηπρή έληαμή ηνπο ζηε ζρνιηθή θνπιηνχξα ηνπ
ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, είηε ηελ έληαμή ηνπο ζην ζρνιηθφ ζχζηεκα κηαο άιιεο επξσπατθήο
ρψξαο, ζε πεξίπησζε κεηαθίλεζεο θαη κεηεγθαηάζηαζεο ηεο νηθνγέλεηαο.
Σν πξφγξακκα είλαη ζπγρξεκαηνδνχκελν απφ ηελ Βπξσπατθή Έλσζε – Βπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν
(ΒΚΣ) θαη ην Βιιεληθφ Αεκφζην, κε ηελ Πξάμε «Έληαμε Βπάισησλ Κνηλσληθψλ Οκάδσλ (ΒΚΟ) ζηα Αεκνηηθά
ρνιεία Σάμεηο Τπνδνρήο, ζρνιηθφ έηνο 2016 - 2017» κε θσδηθφ ΟΠ 5001966 ζην πιαίζην ησλ ΏΠ6, ΏΠ8 θαη
ΏΠ9 ηνπ Β.Π. «Ώλάπηπμε Ώλζξψπηλνπ Απλακηθνχ, Βθπαίδεπζε θαη Αηα ΐίνπ Μάζεζε» ηνπ ΒΠΏ 2014 - 2020.
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Ώπηφ αθνξά ζηε κείσζε ηεο πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ, ησλ καζεηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ
επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο, παηδηψλ κε πνιηηηζκηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο, θαη ζηφρν έρεη ηελ
ελίζρπζε ηεο ηζφηηκεο πξφζβαζεο, ηελ νκαιφηεξε πξνζαξκνγή θαη απνηειεζκαηηθφηεξε έληαμε ζηελ
εθπαίδεπζε ησλ πξνζθπγνπαίδσλ.  απηφ ην πιαίζην πξνβιέπεηαη ν εκπινπηηζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
δπλακηθνχ ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ, ζηα νπνία εκθαλίδεηαη αλάγθε γηα ππνζηήξημε ζηελ έληαμε ησλ
πξνζθπγφπνπισλ.
Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ απαζρνιήζεθαλ, ζηειέρσζαλ ηηο Σάμεηο Τπνδνρήο, ηα Βληζρπηηθά
Φξνληηζηεξηαθά Σκήκαηα θαη ηηο ινηπέο δνκέο κε θχξην αληηθείκελν ηελ εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο σο
δεχηεξεο/μέλεο γιψζζαο φπσο επίζεο θαη ηε δηδαθηηθή ζηήξημε ζε άιια αληηθείκελα, έηζη ψζηε λα
δηεπθνιχλεηαη ε νκαιή πξνζαξκνγή θαη ε παξακνλή ηνπο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαζψο θαη ε ππνζηήξημε
ηνπο.
Γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ησλ πξνζθχγσλ , ζην πιαίζην ηεο δηαπνιηηηζκηθήο Βθπαίδεπζεο,
δηακνξθψζεθε ζε θάζε ζρνιηθή κνλάδα έλα επέιηθην ζρήκα ζεζκηθήο θαη δηδαθηηθήο παξέκβαζεο, ζχκθσλα κε
ηηο πξαγκαηηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ απηψλ θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο, θαη επηιέρζεθε εθείλν ην
ζρήκα πνπ ζα κπνξνχζε λα ηνπο παξέρεη επηπιένλ δηδαθηηθή ππνζηήξημε, κε ζθνπφ λα ηνπο βνεζήζεη λα
πξνζαξκνζηνχλ θαη λα εληαρζνχλ πιήξσο ζηηο θαλνληθέο ηάμεηο ζηηο νπνίεο είλαη εγγεγξακκέλνη, ζχκθσλα κε
ηελ θείκελε λνκνζεζία.πγθεθξηκέλα, ην πξφγξακκα ησλ Σάμεσλ Τπνδνρήο ΓΒΠ πεξηιακβάλεη δχν θχθινπο
πνπ εληάζζνληαη κέζα ζην σξνιφγην πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ:
•
•

Σάμεηο Τπνδνρήο (ΣΤ) Ε ΓΒΠ
Σάμεηο Τπνδνρήο (ΣΤ) ΕΕ ΓΒΠ
ηηο ΣΤ Ε ΓΒΠ θνηηνχλ καζεηέο κε ειάρηζηε ή κεδεληθή γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. Βθεί
αθνινπζείηαη εληαηηθφ πξφγξακκα εθκάζεζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. Οη καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζε ΣΤ Ε ΓΒΠ
παξαθνινπζνχλ θάπνηα απφ ηα καζήκαηα ζηελ θαλνληθή ηνπο ηάμε: ηε Φπζηθή Ώγσγή, ηα Βηθαζηηθά ,ηε
Μνπζηθή Ώγσγή ηελ Ξέλε Γιψζζα ή θαη ελδερνκέλσο θάπνην άιιν κάζεκα, ζχκθσλα κε απφθαζε ηνπ
πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ νηθείν ρνιηθφ χκβνπιν. Δ θνίηεζε ζηελ ΣΤ Ε ΓΒΠ δηαξθεί
έλα δηδαθηηθφ έηνο κε δπλαηφηεηα επέθηαζεο. ηηο ΣΤ ΕΕ ΓΒΠ θνηηνχλ καζεηέο κε κέηξην επίπεδν
ειιελνκάζεηαο. Γηα ηνπο καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζηηο ΣΤ ΕΕ ΓΒΠ, πξαγκαηνπνηείηαη ππνζηήξημε ζηελ ειιεληθή
γιψζζα ή θαη ζε πεξηζζφηεξα καζήκαηα, είηε εληφο ηεο θαλνληθήο ηάμεο κε παξάιιειε δηδαζθαιία (δεχηεξνο
εθπαηδεπηηθφο ζηελ ηάμε) είηε εθηφο θαλνληθήο ηάμεο. Δ θνίηεζε κπνξεί λα δηαξθέζεη έσο ηξία δηδαθηηθά έηε
θαη νη καζεηέο πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη ηε θνίηεζε ζηηο ΣΤ ΕΕ ΓΒΠ, δελ κπνξνχλ λα επηζηξέςνπλ ζε Σάμεηο
Τπνδνρήο Ε ΓΒΠ.
Σν Τπνπξγείν Παηδείαο φξηζε κφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο σο πληνληζηέο Βθπαίδεπζεο Πξνζθχγσλ
(ΒΠ), νη νπνίνη είλαη ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο άηνκα κε εκπεηξία ή/θαη ζπνπδέο ζε ζέκαηα πξνζθχγσλ θαη
κεηαλαζηψλ, γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ σο ζχλδεζκνη αλάκεζα ζηα Κέληξα Φηινμελίαο Πξνζθχγσλ θαη ηα ζρνιεία
(ΑΤΒΠ), θαη γηα λα ζπληνλίζνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο πνπ νξγαλψλνληαη απφ Με Κπβεξλεηηθέο
Οξγαλψζεηο θαη άιινπο θνξείο. Οη εθπαηδεπηηθνί απηνί νη νπνίνη απνζπάζηεθαλ ζηηο Ανκέο Φηινμελίαο
Πξνζθχγσλ, θιήζεθαλ λα παίμνπλ έλαλ πνιχ απαηηεηηθφ ξφιν, ζε απηφ ην αλζξψπηλν πνιχγισζζν εξγαζηήξη
επηρεηξψληαο κηα αληηζπκβαηηθή πξνζέγγηζε ηεο εθπαίδεπζεο, μεπεξλψληαο ην νξηνζεηεκέλν πιαίζην ηνπ
ζρνιείνπ, πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο δηακεζνιαβεηέο θέξλνληαο ζε επαθή ηνλ πξνζθπγηθφ πιεζπζκφ
κε ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη δεκηνπξγψληαο γέθπξεο αλάκεζα ζην ζρνιείν θαη ηελ θνηλσλία. Σα
θαζήθνληά ηνπο πεξηιακβάλνπλ: ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο πξφζθπγεο θαη ηε ζπζηεκαηηθή επαθή καδί
ηνπο ζρεηηθά κε ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ηελ έληαμε ησλ πξνζθπγνπαίδσλ ζ‟ απηφ, ηελ
ελεκέξσζε θαη ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ΑΤΒΠ, ηνλ ζπληνληζκφ ησλ ΜΚΟ θαζψο θαη ηελ
εμεχξεζε πξαθηηθψλ ιχζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαπιηζκψλ ζηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ
εθπαίδεπζε. (ΚΤΏ ππ‟ αξ. 180647/ΓΑ4/31-10-2016 (3502/η.ΐ‟/31-10-2016) .
χκθσλα κε ην πφξηζκα ηεο Βπηζηεκνληθήο Βπηηξνπήο γηα ηνπο πξφζθπγεο, ζηηο πεξηζζφηεξεο
πεξηπηψζεηο, παξά ηηο δπζθνιίεο, ηα παηδηά ησλ πξνζθχγσλ πξνζαξκφζηεθαλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
θαη ζηνπο θαλφλεο πνπ απαηηεί ε ζρνιηθή δσή, αληαπνθξίλνληαη ζηα καζήκαηα, ζπκκεηέρνπλ αξθεηά θαη
παξαηεξείηαη πξφνδνο ζηελ εθκάζεζε ησλ ειιεληθψλ, ησλ καζεκαηηθψλ θαη ησλ αγγιηθψλ.
Αεκηνπξγήζεθαλ φκσο πξνβιήκαηα θαη ππήξμαλ αιιεπάιιειεο αιιαγέο ιφγσ ηνπ δηνξηζκνχ πξψηα
αλαπιεξσηψλ κεησκέλνπ σξαξίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο αληηθαηάζηαζήο ηνπο απφ θαζεγεηέο αλαπιεξσηέο
πιήξνπο σξαξίνπ. Ώπηφ είρε ζπλέπεηα πνιιά πξνβιήκαηα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ελψ ζπλέβαιιε θαη
ζηε ζρνιηθή δηαξξνή. Σα παηδηά δελ είραλ ζηαζεξφ ζεκείν αλαθνξάο θαη δελ δηακνξθψζεθε κηα ζπλέρεηα θαη
θαλνληθφηεηα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
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Δ ζηάζε θαη ε επηθνηλσλία ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηνπο καζεηέο, νη δπλαηφηεηεο πξνζσπηθψλ επηινγψλ
ζπκκεηνρήο ,(Παπαλανχκ –Σδίθα 1989), ηα φξηα ηνπ δηαιφγνπ, ε πνηφηεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη νηηδήπνηε
ζπλζέηεη ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ, επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη καζεηέο
αληηιακβάλνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο, ηε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη ηε ζρνιηθή ηνπο θνίηεζε.
Δ αλάπηπμε ησλ καζεηψλ φκσο, δελ επηηπγράλεηαη κφλν κέζα απφ ηε ιεηηνπξγία έκθπησλ λνεηηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ, αιιά θαη κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ησλ νπνίσλ απνηεινχλ κέιε.
Ώλ φκσο δεκηνπξγεζνχλ παξάγνληεο θαη αλαπηπρζεί ην αίζζεκα απφξξηςεο, απηφ δξα αλαζηαιηηθά ζηελ
θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ θη νδεγεί ζηελ εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ. ρνιηθή δηαξξνή νξίδεηαη ε
εγθαηάιεηςε ησλ ππνρξεσηηθψλ ζπνπδψλ πνπ ππαγνξεχεη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο (Νηθνιάνπ
2009).
χκθσλα κε έξεπλα ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ελζηηηνχηνπ γηα ηε καζεηηθή δηαξξνή ζηε δεπηεξνβάζκηα
εθπαίδεπζε (Γπκλάζην, Βληαίν Λχθεην, ΣΒΒ) δηαπηζηψζεθε φηη ε απνκάθξπλζε απφ ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ,
ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ππαλάπηπμε, ηελ αλεξγία ηε θηψρεηα, ηνλ πςειφ βαζκφ
πνιππνιηηηζκηθφηεηαο (δειαδή ηελ χπαξμε παηδηψλ απφ κία πνηθηιία πνιηηηζκηθψλ πξνθίι) θαη ηελ πνιηηηζηηθή
ππνβάζκηζε, παξάγνληεο νη νπνίνη είλαη ζπλπθαζκέλνη κε ην επίπεδν δηαβίσζεο ησλ κεηαλαζηψλ (Φσηφπνπινο,
2009).
Μεηά απφ έξεπλα ησλ Blanchard θαη Sinthon (2010: 88) θαίλεηαη φηη γνλείο κε ρακειφ εθπαηδεπηηθφ
ππφβαζξν δελ είλαη ζε ζέζε λα παξάζρνπλ νινθιεξσκέλε βνήζεηα ζηα παηδηά ηνπο, κε απνηέιεζκα ηα
ηειεπηαία λα έρνπλ ρακειή ζρνιηθή επίδνζε, ε νπνία ελδέρεηαη λα ηα νδεγήζεη ζηελ πξφσξε εγθαηάιεηςε ηνπ
ζρνιείνπ.
Έλα ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθφ πξφβιεκα ζε φιε ηελ Βπξψπε, πνπ θαίλεηαη λα είλαη πξνέθηαζε ηνπ
θαηλνκέλνπ ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο, είλαη ε πεξίπησζε ησλ λέσλ πνπ βξίζθνληαη εθηφο εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο
θαη απαζρφιεζεο, ειηθίαο 16-29. Πξφθεηηαη γηα κηα λέα θνηλσληθή θαηεγνξία ε νπνία απνθαιείηαη ΝΒΒΣ (Not
in Education, Employment or Training) θαη αθνξά φινπο φζνπο βξίζθνληαη ζην ζχγρξνλν θνηλσληθφ πεξηζψξην,
ρσξίο λα θαηαγξάθνληαη ζε θάπνηα επίζεκε ζηαηηζηηθή ηνπ θξάηνπο ζε ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζε, ηελ
θαηάξηηζε ή ηελ απαζρφιεζε. (Βιεπζεξνηππία 2017-11-17).
ηφρνο ηεο έξεπλαο
Βίλαη ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηελ εκπηζηνζχλε θαη
δηάζεζε επηθνηλσλίαο πνπ επέδεημαλ ηα πξνζθπγφπαηδα, λα θαηαγξάςεη ηπρφλ παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξά
ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο θαη ζηνλ αχιεην ρψξν, ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζηε κάζεζε , λα απνηππψζεη επίζεο ηα
πνζνζηά ζπκκεηνρήο θνίηεζεο θαη ηα πνζνζηά ζρνιηθήο δηαξξνήο .Σέινο λα αμηνινγήζεη θαηά πφζν νη
πληνληζηέο Βθπαίδεπζεο Πξνζθχγσλ θαηάθεξαλ λα αληαπνθξηζνχλ ζην ξφιν πνπ ηνπο είρε αλαηεζεί, φπσο θαη
λα απνηηκήζεη ηελ εκπεηξία ηνπο ζηηο ΑΤΒΠ.
Μεζνδνινγία Δ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ε εκπεηξηθή, πνζνηηθή, θαη πεξηγξαθηθή κέζνδνο ηεο
επηζθφπεζε κε δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην θαη εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ. Οη εξσηήζεηο είλαη απιήο επηινγήο
θαη κηα πνιιαπιήο επηινγήο, ηχπνπ θιίκαθαο Likert.( Γαθεηξφπνπινο,2015).
Γηαδηθαζία έξεπλαο
Σν εξσηεκαηνιφγην δηαλεκήζεθε κέζσ ηεο Gννgle Forms θαη απεζηάιε ζε
αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο πνπ απαζρνιήζεθαλ ζηηο Ανκέο Τπνδνρήο Βθπαίδεπζεο Πξνζθχγσλ ηεο
Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Σν δείγκα αθνξά εξγαδφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ πξσηνβάζκηα θαη
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, κε δηαθνξεηηθή πξνυπεξεζία ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν, θαζψο θαη δηαθνξεηηθή
εκπεηξία απφ ππεξεζία ζε πνιππνιηηηζκηθέο ηάμεηο. Βηδηθφηεξα είλαη νη 39 αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο πνπ
δνχιεςαλ ζηηο ΑΤΒΠ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζ έλα ζχλνιν πεξίπνπ 200 Παλειιαδηθά. Οη ειηθίεο είλαη κεηαμχ
25 θαη 50 εηψλ θαη αλήθνπλ ζε πνηθίιεο εηδηθφηεηεο. Με ηπραία δεηγκαηνιεςία κε δείγκαηα επθνιίαο
(accessibility or convenience samples)
Αλάιπζε έξεπλαο-πδήηεζε-πκπεξάζκαηα
Έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο πξνζθχγσλ δεη πιένλ ζηε
ζχγρξνλε Βιιάδα θαη θαηά ζπλέπεηα ζπκκεηέρεη ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε. Δ λέα απηή πξαγκαηηθφηεηα, ζέηεη
ην ζρνιείν κπξνζηά ζε λέεο πξνθιήζεηο, δειαδή λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ αιιά θαη λα
αληηκεησπίζεη ηα δεηήκαηα πνπ έρνπλ αλαδεηρζεί. Οη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί, έρνληαο ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ
θαηάζηαζε, απαηηνχλ πιένλ νπζηαζηηθή ζπλερηδφκελε επηκφξθσζε, ε νπνία ζα θαηεπζχλεη, ζα θαζνδεγεί θαη ζα
ππνζηεξίδεη ηηο απαξαίηεηεο παηδαγσγηθέο θαη δηδαθηηθέο εθαξκνγέο θαη δε ζα εμαληιείηαη ζε ζεσξεηηθέο
αλαθνξέο. Με ηελ παξνχζα κειέηε επηρεηξήζεθε ε θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πάλσ ζε
ζέκαηα εθπαίδεπζεο πξνζθχγσλ κέζα απφ ην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΤΒΠ θαη ησλ Σάμεσλ Τπνδνρήο
ησλ πξνζθχγσλ καζεηψλ.
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Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, αλήθαλ ζε πνηθίιεο
εηδηθφηεηεο θαη ειάρηζηνη απφ απηνχο είρνπλ επηκφξθσζε ζε ζέκαηα πξνζθχγσλ. ηελ εξψηεζε ζε πνηα
βαζκίδα δνπιέςαηε ζηηο ΑΤΒΠ, νη 15 εθπαηδεπηηθνί απφ ηνπο εξσηψκελνπο απάληεζαλ ζηελ Πξσηνβάζκηα
(50%), νη 13 εθπαηδεπηηθνί ζηελ Αεπηεξνβάζκηα (40%), θαη 3 εθπαηδεπηηθνί (10%), θαη ζηηο δχν. Σν δείγκα
απνηεινχληαλ απφ 9 άλδξεο ζε πνζνζηφ 30% θαη απφ 21 γπλαίθεο ζε πνζνζηφ 70%. Ο κέζνο φξνο ειηθίαο ήηαλ
ηα 30 ρξφληα ( 35-45 εηψλ ζ έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 51% απφ 25-35,27% θαη απφ 45-50 22%).
Βηδηθφηεηα: Οη εξσηψκελνη, φπσο θαίλεηαη απφ ηηο απαληήζεηο, ήηαλ: Αάζθαινη, Ώγγιηθήο γιψζζαο,
Μαζεκαηηθνί θαη Φηιφινγνη 5 εθπαηδεπηηθνί (16,67%) , Φπζηθήο Ώγσγήο θαη Θεαηξηθψλ ζπνπδψλ 3
εθπαηδεπηηθνί (10%) θαη 2 εθπαηδεπηηθνί (6,67%) Μνπζηθνί .
Πξνυπεξεζία: Δ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο , θαη ζπγθεθξηκέλα 18 απφ ηνπο εξσηψκελνπο ην 70% έρεη απφ 19 έηε ππεξεζίαο ,11( 30% ) έρεη 0-1 έηε θαη έλα άηνκν έρεη πξνυπεξεζία απφ 9-19 έηε.
πνπδέο: ρεηηθά κε ην επίπεδν ζπνπδψλ ηνπο, παξαηεξνχκε φηη κφλν 3 ζηνπο 30 έρνπλκεηαπηπρηαθφ, θαη 3
επηκφξθσζε ζε ζέκαηα πξνζθχγσλ.
ηελ Βπηζηεκνληθή Έθζεζε Ώπνηίκεζεο ηνπ Έξγνπ γηα ηελ Έληαμε
ησλ Παηδηψλ ησλ Πξνζθχγσλ ζηελ Βθπαίδεπζε (Μάξηηνο 2016 θαη Ώπξίιηνο 2017) ηνλίδεηαη φηη επεηδή νη
καζεηέο ησλ ΑΤΒΠ δελ κηινχλ ειιεληθά θαη βξίζθνληαη σο επί ην πιείζηνλ εθηφο ζρνιηθνχ πιαηζίνπ πνιιά
ρξφληα, «απαηηείηαη νη εθπαηδεπηηθνί λα έρνπλ εηδηθέο γλψζεηο ή/θαη εκπεηξία ζηε δηδαζθαιία αιιφγισζζσλ
καζεηψλ θαη ζηε δηαρείξηζε θνηλσληθά επάισησλ παηδηψλ». Σν γεγνλφο επίζεο φηη νη δηνξηζκνί έγηλαλ απφ ηνλ
γεληθφ πίλαθα αλαπιεξσηψλ, θαη φρη κε βάζε εηδηθά πξνζφληα, είρε σο απνηέιεζκα λα αλαιάβνπλ ηελ
εθπαίδεπζε ησλ πξνζθπγφπνπισλ, εθπαηδεπηηθνί ρσξίο εηδηθή θαηάξηηζε θαη εθπαίδεπζε , ρσξίο επηκφξθσζε,
αιιά θαη ρσξίο ηδηαίηεξν θίλεηξν λα αζρνιεζνχλ κε απηφ ην δχζθνιν εθπαηδεπηηθφ έξγν. ια απηά ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ αλεπάξθεηα ή ηελ απνπζία επηκφξθσζεο απφ ηελ πιεπξά ηεο Πνιηηείαο , είρε σο ζπλέπεηα ην
παξερφκελν εθπαηδεπηηθφ έξγν λα κελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ απηνχ, κε απνηέιεζκα λα
ππάξρεη ζρνιηθή δηαξξνή θαη αζηαζήο θνίηεζε ζηα ζρνιεία. ΄Έρεη πξνηαζεί κάιηζηα απφ ηελ ΒΒ, αιιά θαη απφ
άιινπο εκπιεθφκελνπο, γη‟ απηφ ηνλ ιφγν λα δεκηνπξγεζεί μερσξηζηφο πίλαθαο αλαπιεξσηψλ γηα ηηο ΑΤΒΠ
θαη ηηο ΣΤ, φπσο ζπκβαίλεη κε ηνπο αλαπιεξσηέο πνπ πξνζιακβάλνληαη γηα ηα ζρνιεία Βηδηθήο Ώγσγήο.
Παξάιιεια φκσο, παξαηεξήζεθαλ ζρεηηθά πςειά πνζνζηά καζεηηθήο δηαξξνήο θαη αζηαζήο θνίηεζε ζηα
ζρνιεία πνπ ιεηηνχξγεζαλ,(αληίζηνηρα πάλησο κε απηά πνπ παξαηεξνχληαη ζε άιιεο ρψξεο), ηα νπνία
νθείινληαη θπξίσο ζηε κεηαθίλεζε θαη ηηο δπζρεξείο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο δνπλ νη πξφζθπγεο , αιιά
πνιιαπιαζηάδνληαη θαη απφ ηηο ζεζκηθέο εθπαηδεπηηθέο ειιείςεηο θαη αλεπάξθεηεο. πγθεθξηκέλα, ε απνπζία
εηδηθψλ θξηηεξίσλ ζηηο δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο εθπαηδεπηηθψλ, ε ζπλερήο ελαιιαγή ηνπο θαη ε αλεπάξθεηα
επηκφξθσζεο δεκηνχξγεζαλ πνιιά πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ησλ ΑΤΒΠ θαη ζηελ εθπιήξσζε ηνπ
παηδαγσγηθνχ ηνπο έξγνπ. Βδψ αμίδεη λα ηνληζηεί φζνλ αθνξά ηε ζρνιηθή δηαξξνή ησλ πξνζθπγνπαίδσλ,
ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο εθζέζεηο, έλα κεγάιν κέξνο ησλ παηδηψλ πνπ βξίζθνληαη εθηφο ζρνιείνπ, εκθαλίδνπλ
πνιχ ςειά πνζνζηά καζεηηθήο δηαξξνήο. Βλδεηθηηθά, ζην Λίβαλν, ηελ Σνπξθία, ηελ Ενξδαλία, ην πνζνζηφ ησλ
παηδηψλ πξνζθχγσλ απφ ηε πξία πνπ βξίζθεηαη εθηφο ζρνιείνπ θπκαίλεηαη απφ 48% έσο 78%. Οη ιφγνη είλαη
νηθνλνκηθνί θαη θνηλσληθνί, ν ζηηγκαηηζκφο, αιιά θαη ε έιιεηςε ρξεκαηνδφηεζεο θαη ππνδνκψλ. χκθσλα κε
ηελ Έθζεζε ηεο Βπηζηεκνληθήο Βπηηξνπήο Πξνζθχγσλ θαη ηελ αλάιπζε πνπ επηρεηξήζεθε, ζηηο ΑΤΒΠ πνπ
ιεηηνχξγεζαλ ζε πέληε Κέληξα Φηινμελίαο Πξνζθχγσλ απφ δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο, βαζηθφηεξν
ραξαθηεξηζηηθφ ήηαλ ε αζηαζήο θνίηεζε. Δ αλάιπζε βαζίζηεθε ζηα παξνπζηνιφγηα ησλ καζεηψλ θαη ζηηο
ζπλεληεχμεηο κε ηνπο ΒΠ. Ώπηφ πνπ παξαηεξήζεθε ήηαλ δηαξθήο θηλεηηθφηεηα, δειαδή λέεο εγγξαθέο αιιά
θαη δηαγξαθέο. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δελ ήηαλ νξηζηηθή ε εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ, αιιά κε
ζπζηεκαηηθή ε παξνπζία ζ‟ απηφ. Μπνξεί δειαδή ην πνζνζηφ ησλ παηδηψλ πνπ απνπζίαδαλ λα ήηαλ παξφκνην
απφ κέξα ζε κέξα, αιιά δελ αθνξνχζε ηα ίδηα παηδηά. Λφγσ ησλ δηαξθψλ κεηαθηλήζεσλ ππήξρε ξεπζηφηεηα
ηνπ αξηζκνχ ησλ εγγεγξακκέλσλ καζεηψλ, νπφηε ν ππνινγηζκφο ηεο κέζεο δηάξθεηαο θνίηεζεο αλά καζεηή
είρε πεξηνξηζκέλε αμία.
Ο πξφζθπγαο καζεηήο είλαη έλα παηδί πνπ έρεη αλαγθαζηεί λα θχγεη βίαηα απφ ηε ρψξα ηνπ. Έξρεηαη
ζε κηα ρψξα πνπ δελ κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη. Δ κεηξηθή γιψζζα ηνπ φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνλ Νηθνιανπ
(2011) είλαη εξγαιείν θνηλσληθνπνίεζεο, θαηαμίσζεο, απνδνρήο απφ ηνπο άιινπο. Βθηφο απηνχ, ππάξρεη θαη ε
αιιαγή ησλ θαλφλσλ απνδερηήο ζπκπεξηθνξάο πνπ πηζαλφλ λα κελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ηα δεδνκέλα ηεο
παηξίδαο ηνπ. Έηζη ε ζα πξέπεη λα εληαρζεί θαη λα αθνκνησζεί απφ ηε λέα πξαγκαηηθφηεηα ή λα παξακείλεη ζηε
κεηξηθή ηνπ γιψζζα πεξηνξίδνληαο ηηο κειινληηθέο επηινγέο ηνπ.
Δ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα δηαπηζηψλνπλ φηη ηα πξνζθπγφπαηδα
έδεημαλ ζ έλα κεγάιν πνζνζηφ δηάζεζε γηα επηθνηλσλία παξφιν πνπ ππήξρε ην εκπφδην ηεο γιψζζαο. Βλψ
ππάξρεη κηα θαζαξή πιεηνςεθία πνπ δειψλεη πσο νη πξφζθπγεο καζεηέο αληηκεησπίδνπλ κε θαιή δηάζεζε θη
εκπηζηνζχλε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ππάξρεη θη έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ πνπ δηαθσλεί. .Δ εκπηζηνζχλε βέβαηα
εμαξηάηαη θη απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν εθπαηδεπηηθφο αληηιακβάλεηαη ηνλ ξφιν ηνπ ζηηο εηδηθέο ζπλζήθεο
ηεο ηάμεο ππνδνρήο, θαζψο θαη ε έθζεζή ηνπ ζην ζπλαηζζεκαηηθφ θνξηίν πνπ δίρσο ακθηβνιία ππάξρεη κέζα
ζηελ θαζεκεξηλφηεηα κηαο ζρνιηθήο ηάμεο, θαη ζίγνπξα επεξεάδεη θαη θαζνξίδεη ηελ ζηάζε ηνπ.
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ηηο εξσηήζεηο γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο ζηε κάζεζε θαη γηα ην ελδηαθέξνλ πνπ έδεηρλαλ
θαζεκεξηλά, θαίλεηαη θαζαξά φηη αληαπνθξίλνληαλ ζεηηθά , θαηά ηελ άπνςε ησλ δαζθάισλ ηνπο, ην αλαιπηηθφ
πξφγξακκα ηεξήζεθε αξθεηά, θαη γεληθά δελ δεκηνπξγήζαλ πξνβιήκαηα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο είηε κέζα
ζηε ζρνιηθή ηάμε είηε ζην δηάιεηκκα. Σν Ελζηηηνχην Βθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο (ΕΒΠ),ήηαλ ην θαζ‟ χιελ αξκφδην
γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηελ επηινγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Δ ΒΒ ζε
ζπλεξγαζία κε ην ΕΒΠ, πξφηεηλε ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ: Βιιεληθή Γιψζζα, Μαζεκαηηθά, Ώγγιηθά,
Πιεξνθνξηθή, Φπζηθή Ώγσγή.
ηφρνο ήηαλ λα απνθηήζνπλ ηα παηδηά ηα βαζηθά εθφδηα γηα κία γξεγνξφηεξε θαη νκαιφηεξε
πξνζαξκνγή, αθελφο γηα λα εληαρζνχλ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα απφ ην επφκελν ζρνιηθφ έηνο, θαη
αθεηέξνπ λα κπνξνχλ θνηηήζνπλ ζε ζρνιεία άιιεο επξσπατθήο ρψξαο. Σν αλνηρηφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα πνπ
δηακνξθψζεθε έδηλε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηε δπλαηφηεηα δηακφξθσζεο ηνπ αλάινγα κε ηελ νκάδα πνπ ζα
είραλ. ‟ απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ηα πνιιά απφ ηα παηδηά απηά ιείπνπλ πνιιά ρξφληα απφ ην
ζρνιείν, θαη άιια δελ είραλ θνηηήζεη πνηέ. Ώλ ππνινγίζνπκε δειαδή ρξνληθά απφ ηελ αξρή ηνπ πνιέκνπ ζηε
πξία θαη ιάβνπκε ππφςε καο φηη πνιιά παηδηά αλαγθάζηεθαλ πηζαλφλ λα παξακείλνπλ θαη ζε άιιεο ρψξεο,
θαη επίζεο βξηζθφηαλ ήδε κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ζηελ Βιιάδα. πλεπψο απέρνπλ απφ ηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία ρξφληα θαη θάπνηα απφ απηά κπνξεί λα κελ έρνπλ πάεη πνηέ, αλ θαη είλαη ζε ειηθία άλσ ησλ 6 εηψλ.
Άξα φζν πην άκεζα γίλεηαη ε εγγξαθή ηνπο ζην ζρνιείν, ηφζν πην άκεζα μεθηλάεη θαη ε πξνζπάζεηα έληαμεο θαη
ε πξνεηνηκαζία γηα ηε ζπλέρεηα ηεο δσήο ηνπο. Σαπηφρξνλα, ε θαζεκεξηλφηεηα ηνπ ζρνιείνπ βνεζάεη θαη ηελ
ππφινηπε νηθνγέλεηα λα βξίζθεηαη ζε κηα «θαλνληθφηεηα», ζε έλα πξφγξακκα, κηα ζεηηθή ζπλζήθε γηα ηε νκαιή
πξνζαξκνγή θαη έληαμε ηνπο.
Δ θαζεκεξηλή παξνπζία ησλ καζεηψλ ηεο Ανκήο Φηινμελίαο ησλ εξξψλ ζην ζρνιείν, φπσο
θαηαγξάθεηαη απφ ηηο απαληήζεηο, θαη ε ειάρηζηε δηαξξνή πνπ παξαηεξήζεθε, θαη κάιηζηα γηα ιφγνπο
ζπλέληεπμεο αζχινπ, ή δηαλνκήο πιηθνχ θαηά δήισζή ηνπο, νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη ζπγθεθξηκέλνη
πξφζθπγεο είλαη νκνηνγελήο πιεζπζκφο .Δ θνπιηνχξα θαη ην πξνθίι ησλ νηθνγελεηψλ πνπ καδηθά εθδήισζαλ
ελδηαθέξνλ γηα ηελ εγγξαθή ησλ παηδηψλ ηνπο ζην ζρνιείν, ε νξγάλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ε ζπκβνιή ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ππήξμε θαζνξηζηηθή. Βμάιινπ θάζε Κέληξν Φηινμελίαο έρεη ηε δηθή ηνπ ηαπηφηεηα θαη ηε δηθή
ηνπ νξγάλσζε. Γεληθφηεξα, ζεκαληηθφ ξφιν επίζεο έπαημαλ θαη νη πνιιαπιέο δξάζεηο πνπ πινπνηήζεθαλ ζε
ΑΤΒΠ, θαη δεκηνχξγεζαλ πην επλντθφ θιίκα γηα ην ζρνιείν. ζνλ αθνξά ηψξα ην ξφιν ηνπ ΒΠ θαη θαηά
πφζν είλαη απαξαίηεηε ήηαλ ε χπαξμε ηνπ, θαη αλ βνήζεζε ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, απφ ηηο απαληήζεηο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαίλεηαη, φηη νη ΒΠ αληαπνθξίζεθαλ ζηνλ δχζθνιν ζεζκηθφ ηνπο ξφιν, θαη κάιηζηα κε κεγάιε
επηηπρία, θαηά ηελ άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπλεξγάζηεθαλ καδί ηνπο. Άιισζηε, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε
ηεο Βπηζηεκνληθήο Βπηηξνπήο δελ είλαη ηπραίν, γηαηί νη εθπαηδεπηηθνί πνπ δήηεζαλ λα απνζπαζηνχλ ζηνπο
θαηαπιηζκνχο ήηαλ ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο άηνκα κε εκπεηξία θαη ζπνπδέο ζε ζέκαηα πξνζθχγσλ θαη
κεηαλαζηψλ θαη ηδίσο πςειφ θίλεηξν γηα ηέηνηνπ ηχπνπ δξάζε. Ώλαθέξεηαη κάιηζηα φηη ε απνηίκεζε ηνπ έξγνπ
ηνπο θξίλεηαη ζεηηθά θαη ζε Παλειιαδηθφ επίπεδν, γηαηί αλ θαη εξγάζηεθαλ θάησ απφ αληίμνεο ζπλζήθεο,
αληαπεμήιζαλ ζε έλαλ ξφιν πνπ δελ πνπ δελ ήηαλ απζηεξά παηδαγσγηθφο κε ηε ζπκβαηηθή έλλνηα, θαη
εθηέιεζαλ θαζήθνληα πνπ δελ πξνβιέπνληαλ «..παξά ηηο δπζθνιίεο, ηελ ειιηπή ζηήξημή ηνπο απφ ην Τπνπξγείν
θαη απφ ηελ ΒΒ, ηελ έιιεηςε ζπληνληζκνχ, αλαηξνθνδφηεζεο θαη ζπλαληήζεσλ..».
Πξνηάζεηο .
•
Σν ππνπξγείν λα αμηνπνηήζεη ηελ χπαξμε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ απφ πξνγξάκκαηα πνπ
πξαγκαηνπνίεζε ην ίδην ζην παξειζφλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηα παλεπηζηήκηα, γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο
δεχηεξεο γιψζζαο. Να δνζεί ε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο απνγεπκαηηλψλ εληζρπηηθψλ καζεκάησλ φρη κφλν
γηα ηα παηδηά αιιά θαη γηα ηνπο ελήιηθεο.
•
Να πξνζθέξνληαη καζήκαηα ζηε κεηξηθή γιψζζα ησλ παηδηψλ κε ηελ αμηνπνίεζε πξνζθχγσλ
εθπαηδεπηηθψλ.
•
ε φζα παηδηά έρνπλ ηειεηψζεη ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε θαη δελ επηζπκνχλ λα ζπλερίζνπλ ηε
θνίηεζε λα δνζεί ε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ηερληθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Βμάιινπ ε
Βπαγγεικαηηθή Βθπαίδεπζε αλαγλσξίδεηαη θαηά θχξην ιφγν σο έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ πξναγσγή ηεο
θνηλσληθήο έληαμεο. Υξεζηκνπνηείηαη επξέσο απφ ηα θξάηε κέιε ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο κε ζηφρν ηελ έληαμε
ή ηελ επαλέληαμε αηφκσλ πνπ έρνπλ απνθιεηζζεί ή δηαηξέρνπλ θίλδπλν λα απνθιεηζζνχλ θνηλσληθά.
Σν ζρνιείν φκσο δελ κπνξεί λα ιχζεη απφ κφλν ηνπ ην πξφβιεκα ηεο μελνθνβίαο θαη ηνπ ξαηζηζκνχ
φπσο αλαθέξεη Μάξθνπ (1996). Ώπαηηείηαη πνιπζεζκηθή πξνζέγγηζε. Αελ παχεη φκσο λα είλαη κηα κηθξνγξαθία
ηεο θνηλσλίαο θη έλαο απφ ηνπο ξφινπο ηνπ είλαη λα ζπκβάιιεη ζηελ εμάιεηςε ησλ αληζνηήησλ θαη ησλ
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δηαθξίζεσλ, ηελ απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηνλ ζεβαζκφ ζην θαηλνχξγην. Να βάιεη ζηέξεεο βάζεηο γηα
κηα πην δίθαηε θνηλσλία ζην κέιινλ.
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Δ ζχγρξνλε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο ςεθηαθήο επνρήο ηνπ 21 νπ αηψλα πνπ δηαλχνπκε, έρεη
πξνθαιέζεη λέεο πξννπηηθέο θαη πξνθιήζεηο γηα ηελ Βθπαίδεπζε θαη ηελ αλαγθαηφηεηα πηνζέηεζεο
θαηλνηφκσλ δξάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα αληεπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο θαη επηηαγέο ηνπ δηαξθψο εμειηζζφκελνπ
θαη κεηαβαιιφκελνπ δηεζλνχο πεξηβάιινληνο.εκείν αλαθνξάο θαηλνηνκίαο γηα ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ
ζχζηεκα απνηεινχλ ηα Πεηξακαηηθά ζρνιεία , ηα νπνία είλαη νη θπςέιεο παξαγσγήο θαηλνηφκσλ κεζφδσλπξαθηηθψλ δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο θαζψο θαη δηάρπζεο ηνπο ζηα ππφινηπα ζρνιεία ηεο επηθξάηεηαο.
Σν ζέκα πνπ πξαγκαηεχεηαη ε παξνχζα κειέηε είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ επίδξαζεο ησλ
θαηλνηφκσλ δξάζεσλ, πνπ αλαπηχζζνληαη ζε έλα Πεηξακαηηθφ ζρνιείν, ζην θιίκα θαη ζηελ θνπιηνχξα ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο, ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη ηεο
εγεζίαο θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε πνπ εηζπξάηηνπλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο. ΐαζηθφο ζηφρνο είλαη λα δηαθαλεί ε
αμία θαη ε ζεκαζία ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ εθπαίδεπζε. Δ πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο έγηλε ζεσξεηηθά θαη
εκπεηξηθά.Χο δείγκα, γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, επηιέρζεθε, κε ηε κέζνδν ηεο ζθφπηκεο δεηγκαηνιεςίαο,
έλα πεηξακαηηθφ ζρνιείν πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ην Αεκνηηθφ ηνπ Πεηξακαηηθνχ ρνιείνπ Παλεπηζηεκίνπ
Θεζζαινλίθεο.Με βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ, ε νπνία
πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ SPSS, επηθπξψζεθαλ νη αξρηθέο εξεπλεηηθέο
ππνζέζεηο θαη ε δηεζλήο βηβιηνγξαθία.
Λέμεηο θιεηδηά: θαηλνηνκία, εθπαίδεπζε, ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία, δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, επηθνηλσλία,
Πεηξακαηηθφ ρνιείν.

Abstract
The modern social reality of the 21st century “digital age” has created new perspectives and challenges
for education and the necessity of adopting innovative approaches in order to be able to meet the demands and
imperatives of the perpetually evolving and constantly changing international environment. The reference point
of innovation of the greek educational system are the experimental schools, which are the hive used for the
production of innovative methods –teaching and learning practices- and their dissemination to other statewide
schools.
The subject of this study is to investigate the degree of effect of the innovative actions developed in an
Experimental School, on the vibes and culture within the school unit, interpersonal relationships and
communication between teachers and leadership, and the job satisfaction. The basic purpose of this study is to
indicate the value and the importance of innovation in education. The subject is approached theoretically and
empirically.For the conduct of this research an elementary experimental school is selected, the Experimental
school of the University of Thessaloniki based on the method of deliberate sampling.In view of the conclusions
reached from the processing of the results, carried out using the SPSS statistical package, the original research
assumptions and the international bibliography are validate.
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Δηζαγσγή
ηελ Βιιάδα ηνπ 21νπ αηψλα ν ρψξνο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη πνιχ θξίζηκνο θαζψο απνηειεί κεηά απφ
ηελ νηθνγέλεηα ηνλ πην θαζνξηζηηθφ θνηλσληθνπνηεηηθφ ζεζκφ κέζα απφ ηνλ νπνίν ε λέα γεληά θαη απξηαλνί
πνιίηεο, νηθεηνπνηείηαη αμίεο,ήζε θαη έζηκα θαζψο θαη ηχπνπο ζπκπεξηθνξάο. Τπφ ην πξίζκα απηφ ε
απνδνηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο έρεη πνιχ κεγάιε βαξχηεηα. εκαληηθή δηάζηαζε ζηελ
απνδνηηθφηεηα γεληθφηεξα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο αιιά θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δσή ησλ εθπαηδεπηηθψλ,
ζηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα απνηειεί, ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ηνπο (Αεκεηξφπνπινο, 1998).Ο ξφινο
ησλ εθπαηδεπηηθψλ ήηαλ θαη εμαθνινπζεί λα είλαη δηηηφο. Έλαο εθπαηδεπηηθφο είλαη θαηαξράο παηδαγσγφο. Βίλαη
απηφο, ν νπνίνο ζα κεηαιακπαδεχζεη γλψζεηο, αξρέο θαη αμίεο θαη ζα απνηειέζεη ηειαπγή θάξν γηα ηνπο
καζεηέο ηνπ σο πξφηππν ζεκαδεχνληαο ην κπαιφ αιιά θαη ηε ςπρή ηνπο. Σαπηφρξνλα, είλαη έλαο ππάιιεινο –
ζηέιερνο, πνπ βξίζθεηαη ηεξαξρηθά ζηε βάζε, κηαο άθξσο γξαθεηνθξαηηθήο δηνηθεηηθήο δνκήο. Καζεκεξηλά
ινηπφλ έλαο εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα δξάζεη θαη λα αληαπεμέιζεη κε επηηπρία ζε θαηαζηάζεηο πνπ αλαθχπηνπλ
απφ ηε ζχγθξνπζε ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ ησλ δπν απηψλ ξφισλ (Παπαλανχκ, 2003).Καη παξφιν
πνπ ε παξαηεηακέλε πεξίνδνο ηεο ρψξαο καο ζηελ θξίζε έρεη πξνθαιέζεη κεγάιεο ειιείςεηο ζε πιηθνηερληθέο
θαη θηηξηαθέο ππνδνκέο,κεηψζεηο κηζζψλ θαη πεξηνξηζκφ ζηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο εθπαίδεπζεο, νη
εθπαηδεπηηθνί αλαιακβάλνληαο πνιιέο θνξέο αηνκηθά νηθνλνκηθέο επηβαξχλζεηο θαη θνξηία ή αθηεξψλνληαο
πξνζσπηθφ ρξφλν, ρσξίο νηθνλνκηθφ αληίθξηζκα, θέξλνπλ επάμηα εηο πέξαο ηνλ πξψην ξφιν ηνπο θαη
πξαγκαηψλνπλ ηνπο πξνζδνθψκελνπο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ.
Μηα εθπαηδεπηηθή κνλάδα απαξηίδεηαη απφ ην έκςπρν δπλακηθφ (καζεηέο, εθπαηδεπηηθνί θαη
Αηεχζπλζε) θαη ην άςπρν πιηθφ (θηηξηαθέο ππνδνκέο, εμνπιηζκφο, νηθνλνκηθή πεξηνπζία) θαη είλαη ζε άκεζε
επαθή θαη αιιειεπίδξαζε κε ηελ ηνπηθή (γνλείο, ηνπηθνί ζχιινγνη, δήκνη θηι) αιιά θαη ηελ επξχηεξε θνηλσλία
(επαγγεικαηηθνί ζχιινγνη, ζπλδηθαιηζηηθνί θνξείο , θνξείο Αεκφζηαο δηνίθεζεο , επηρεηξεκαηίεο θηι).Σν έληνλν
εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ηεο Βπηζηεκνληθήο Κνηλφηεηαο ζε δηεζλέο επίπεδν έρεη ζηξαθεί ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο
πεξηζζφηεξν ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία, ηε βειηίσζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ
εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ ππφ ηε ζεψξεζε πνπ πξναλαθέξακε αιιά ηαπηφρξνλα θαη σο ηκήκαηα ελφο εληαίνπ
ζπζηήκαηνο θαη ελφο ζρεηηθά απηφλνκνπ θνξέα απνηππψλνληαο ηε ζχγρξνλε ηάζε ζηελ Βθπαηδεπηηθή πνιηηηθή
ησλ θξαηψλ ηεο Αχζεο γηα εμαζθάιηζε πςεινχ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ, θαη ιεηηνπξγηθψλ ππνδνκψλ. Λφγσ
ηεο έληνλεο ηδηνκνξθίαο ηνπο σο δηνηθεηηθέο δνκέο αιιά θαη ηεο δπζθακςίαο ηνπ γξαθεηνθξαηηθνχ καο
ζπζηήκαηνο ε ζπλδξνκή ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ θαη ηεο θαηλνηνκίαο , γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ
ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ, είλαη επηβεβιεκέλε, θαζψο νη εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο θαινχληαη λα
δηαδξακαηίζνπλ ζήκεξα πεξηζζφηεξν απφ πνηέ έλαλ θαίξην θαη ζεκαληηθφ ξφιν θαη λα απνηειέζνπλ ππιψλα
πνιηηηζκνχ!Δ δηαθνξεηηθφηεηα θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο έγθεηηαη ζην ζπλδπαζκφ θαη ζπζρεηηζκφ φισλ ησλ
επηκέξνπο παξαγφλησλ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο:
 δεκνγξαθηθψλ , γεσγξαθηθψλ θαη θνηλσληθφ-νηθνλνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ έκςπρνπ δπλακηθνχ
αιιά θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο
 πξνθίι ηεο Αηεχζπλζεο θαη ζηηι εγεζίαο πνπ αζθεί
 πξνθίι θαη ζχλζεζε ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ην ζχιινγν δηδαζθφλησλ
 επηθνηλσλία θαη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηε δηαδηθαζία θνξείο
 θαη ηέινο, ζηφρσλ πνπ ζέηεη θαη δξάζεσλ πνπ αλαπηχζζεη .
Δ Πεηξίδνπ (2000)αλαθέξεη φηη, ε Nias ζεσξεί ηδαληθή ηελ θνπιηνχξα ζπλεξγαζίαο ζην εζσηεξηθφ
κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ηα κέιε ηεο είλαη αλνηθηά ζε θαηλνηνκίεο, πεηξακαηηζκνχο θαη
πξνθιήζεηο, αηζζάλνληαη ακνηβαία αζθάιεηα, εκπηζηνζχλε θαη ζεβαζκφ θαη ληψζνπλ επίζεο φηη αλαγλσξίδεηαη
ε αμία ηνπο. Βπηπξφζζεηα αλαθέξεη φηη, γηα λα αλαπηπρζεί κηα κνλάδα πξέπεη λα δηέπεη ζηαζεξφηεηα,
ζπλεξγαζία θαη ζπλνρή ηα κέιε ηνπ πιιφγνπ δηδαζθφλησλ, λα αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο θαη λα
ζπκκεηέρνπλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ.
χκθσλα κε ηνλ (Warr, 2005) ε πνηφηεηα ησλ ζρέζεσλ θαη ηεο επηθνηλσλίαο, νη θαιέο δηαπξνζσπηθέο
ζρέζεηο, ε απνπζία ζπγθξνχζεσλ ε ππνζηήξημε απφ ηνπο πξντζηακέλνπο θαη ε απνηειεζκαηηθή εγεζία πξνάγεη
ηα αηζζήκαηα βίσζεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία. Ώλ νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ κεηαμχ
ηνπο δελ είλαη θαιέο, ηφηε δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί θαηλνηνκία, θαζφηη ε αιιεινυπνζηήξημε θη ε ζπλεξγαζία
αλάκεζα ηνπο είλαη πςειήο ζεκαζίαο.Βπηπιένλ, ην ζρέδην αλάπηπμεο ελφο εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ
ζηεξίδεηαη ζεκαληηθά ζηε Αηεχζπλζε θαη ηελ αληίιεςή ηεο γηα ην ξφιν ηεο (Μαπξνζθνχθεο, 2002).Οη Everard
θαη Morris(1999), έξρνληαη λα ζπλδπάζνπλ ηηο πξνεγνχκελεο απφςεηο, ηνλίδνληαο ην γεγνλφο φηη ν ξφινο ηεο
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εγεζίαο ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ εμέιημε ηεο δπλακηθήο ηνπ πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ είλαη πνιχ ζνβαξφο θαη
εθθξάδνπλ ηελ πεπνίζεζε πσο νη άλζξσπνη πνπ ληψζνπλ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, απνδίδνπλ θαιχηεξα.
Έλαο απνηειεζκαηηθφο εγέηεο νθείιεη λα κπνξεί λα θέξεη ζην ζρνιείν θαηλνηνκίεο θαη αιιαγέο θαζψο
θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο ζχγρξνλεο θαηαζηάζεηο (Τan Piaw & Lay Ting, 2014). Κεξδίδεη ην ζεβαζκφ ησλ
πθηζηακέλσλ ηνπ θαη απνηειεί παξάδεηγκα πξνο κίκεζε. Ώθηεξψλεη ρξφλν ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ
θαζνδήγεζε ηνπο σο κέληνξαο θαη επηθνξηίδεηαη κε ηελ επζχλε δηαρείξηζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. (Kugelmass
& Ainscow, 2004). Ο απνηειεζκαηηθφο δηεπζπληήο – εγέηεο είλαη απηφο ν νπνίνο δεκηνπξγεί έλα φξακα γηα ην
ζρνιείν θαη εκπλέεη ζηνπο άιινπο ελζνπζηαζκφ, κεηαδίδνληαο ηνπο ην κε δπλακηθφ θαη αηζηφδνμν ηξφπν,
εληζρχνληαο ην θίλεηξν θαη ηε δέζκεπζε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ, ελψ ηαπηφρξνλα ελζαξξχλεη ηελ αλάπηπμε ηεο
δεκηνπξγηθφηεηάο ηνπο θαη ηελ θαηλνηνκία αμηνπνηψληαο ηα ηδηαίηεξα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο
ηθαλφηεηέο ηνπο. Βλαξκνλίδεη θαη ζπληνλίδεη κε επηδέμην ηξφπν φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο(καζεηέο,
εθπαηδεπηηθνχο, γνλείο, ηνπηθή θνηλσλία θαη θνξείο) θαιιηεξγψληαο έλα θιίκα ζχκπλνηαο θαη επνηθνδνκεηηθήο
ζπλεξγαζίαο φισλ, κέζα απφ έλα θνηλά απνδεθηφ ζχζηεκα αμηψλ, πεπνηζήζεσλ, ζπκπεξηθνξάο, ηξφπνπ
ζθέςεο θαη έθθξαζεο.
Ο βαζκφο ζχλδεζεο ησλ κειψλ ελφο νξγαληζκνχ κε δηαπξνζσπηθά δίθηπα είλαη ν βαζκφο εζσηεξηθήο
επηθνηλσλίαο. ηαλ ππάξρεη κεγάιε αιιειεπίδξαζε θαη επηθνηλσλία αλάκεζα ηνπο,νη λέεο ηδέεο δηαρένληαη
επθνιφηεξα θαη απηφ απνηειεί ζεκαληηθή ζεηηθή παξάκεηξν θαηλνηνκηθφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ. Ο βαζκφο
ζχλδεζεο ησλ κειψλ ελφο νξγαληζκνχ κε άιια άηνκα πνπ βξίζθνληαη εμσηεξηθά απφ απηφλ (χιινγνο Γνλέσλ,
γνλείο, ηνπηθή θνηλσλία θαη θνξείο) είλαη ν βαζκφο εμσηεξηθήο επηθνηλσλίαο ή ε ιεγφκελε εμσζηξέθεηα ηνπ
νξγαληζκνχ. Δ εμσζηξέθεηα ζεσξείηαη θάηη αληίζηνηρν κε ηνλ θνζκνπνιηηηζκφ ησλ αηφκσλ θαη αζθεί ζεηηθή
επίδξαζε ζηελ θαηλνηνκηθφηεηα (Rogers, 1995). Δ θαιή επηθνηλσλία, ηφζν ε εζσηεξηθή φζν θαη εμσηεξηθή,
είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ελφο νξγαληζκνχ θαζψο ηνλ βνεζάεη λα μεπεξάζεη πξνβιήκαηα
πνπ πξνθχπηνπλ, λα αλαπηχμεη βέιηηζηα ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ θαη λα ηνλ θαηαζηήζεη αληαγσλίζηκν θαη
επηηπρεκέλν (Wu & Short, 1996).
Έλαο αθφκα θξίζηκνο, γηα ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά γεληθφηεξα αιιά θαη ηελ εθαξκνγή ηεο
θαηλνηνκίαο εηδηθφηεξα, παξάγνληαο είλαη ε παξαθίλεζε. Δ παξαθίλεζε κπνξεί λα είλαη εζσηεξηθή ή
εμσηεξηθή θαη λα πξνέξρεηαη απφ δηάθνξεο πεγέο. H εζσηεξηθή παξαθίλεζε αθνξά απηνχο πνπ επηδηψθνπλ ην
ελδηαθέξνλ θαη ηελ πξφθιεζε ζην ρψξν ηεο δνπιεηά ηνπο, ηελ απφιαπζε, ηελ απηνεθηίκεζε θαζψο επίζεο θαη
ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ ίδηα ηελ εξγαζία, ελψ ε εμσηεξηθή απηνχο πνπ πξάηηνπλ ην έξγν πνπ ηνπο έρεη
αλαηεζεί απφ ηνλ νξγαληζκφ ή απφ κηα επηρείξεζε, έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί θάπνηνο ζηφρνο πνπ είλαη πέξαλ απφ
ηνλ ίδην. Γηα ηελ θαιχηεξε δηάθξηζε ησλ δπν εηδψλ παξαθίλεζεο ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ηα εμσηεξηθά
θίλεηξα επεξεάδνληαη ηζρπξά απφ θνηλσληθέο απαηηήζεηο θαη θαλνληζηηθέο πηέζεηο, ελψ ηα εζσηεξηθά
ζπλδένληαη κε ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο. Ο Ώβδεκηψηεο ( 2013) αλαθέξεη φηη ν Μπξάρνο αλέδεημε σο πνιχ
ζεκαληηθνχο παξάγνληεο, γηα ηελ νξζή θαη απνηειεζκαηηθή εθκεηάιιεπζε ηεο γλψζεο (ξεηήο θα άξξεηεο), ηελ
θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη εγγχηεηα, ηελ εκπηζηνζχλε, ηελ παξαθίλεζε, ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζηε κάζεζε
θαη ηε Αηνηθεηηθή ππνζηήξημε, απνδίδνληαο ηεο εγθπξφηεηα, αθξίβεηα θαη αξσγή πξνο ηελ θαηλνηνκία. Δ
ζρέζε αλάκεζα ζηελ παξαθίλεζε θαη ηελ θαηλνηνκία κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ακθίδξνκε θαη ρσξίο απηή δελ
κπνξεί ππάξμεη πξφνδνο.
Δ θαηλνηνκία είλαη κηα βαξπζήκαληε θαη πνιπζήκαληε έλλνηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηελ επνρή
καο, έρεη ηαπηηζηεί κε ηελ αλάπηπμε θαη απνηειεί ηελ βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο πνιηηηθήο ησλ θξαηψλ δηεζλψο.
Ο νξηζκφο πνπ πξνηείλεηαη απφ ηελ ΒΒ θαη ηνλ ΟΟΏ είλαη ν εμήο:«Καηλνηνκία είλαη ε παξαγσγή ελφο λένπ ή
ζεκαληηθά βειηησκέλνπ πξντφληνο (αγαζνχ ή ππεξεζίαο), ή ε εθαξκνγή κηαο δηαδηθαζίαο, ή κηαο λέαο κεζφδνπ
κάξθεηηλγθ, ή κηαο λέαο νξγαλσζηαθήο κεζφδνπ ζηηο επηρεηξεζηαθέο πξαθηηθέο, ηελ νξγάλσζε ηνπ εξγαζηαθνχ
ρψξνπ ή ηηο εμσηεξηθέο ζρέζεηο.» (OECD, 2005)Οη εμειίμεηο , νη νπνίεο ηξέρνπλ κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο, ζε
φινπο ηνπο ηνκείο - ηεο νηθνλνκίαο, ηεο θνηλσλίαο, ηεο πνιηηηθήο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο εθπαίδεπζεοεπηηάζζνπλ ηε ζπλερή θαη άκεζε αλαπξνζαξκνγή ησλ δεδνκέλσλ φισλ εθείλσλ ησλ νξγαληζκψλ πνπ ζέινπλ
αξρηθά λα επηβηψζνπλ αιιά θαη ζηε ζπλέρεηα λα παξνπζηάζνπλ πηζαλφλ θάπνηα πξφνδν. Γηα λα θαηαζηεί απηφ
εθηθηφ ελδείθλπηαη ε αλάπηπμε θαη πηνζέηεζε θαηλνηνκηψλ. Κηλνχκελνο αθξηβψο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε , ν
ΟΟΏ κέζα απφ ηε «ηξαηεγηθή γηα ηελ Καηλνηνκία» (Innovation Strategy), ην 2016, θάιεζε φινπο ηνπο ηνκείο
ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο λα θαηλνηνκήζνπλ πξνθεηκέλνπ λα πξνάγνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα, ηελ
αλάπηπμε θαη ηελ επεκεξία (SchoolEducationGateway).
Ο εθπαηδεπηηθφο πνπ δηδάζθεη ζηνλ 21ν αηψλα θαιείηαη λα πξνεηνηκάζεη ηνπο καζεηέο ηνπ γηα έλαλ
ηειείσο δηαθνξεηηθφ θφζκν απφ απηφλ ησλ γνληψλ ηνπ (Ππξγησηάθεο, 2000) νπφηε είλαη απαξαίηεηνο ν
επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ ηερληθψλ θαη κεζφδσλ δηδαζθαιίαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη θαζψο θαη ηεο
επαγγεικαηηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο θαη «επάξθεηαο»(Μιεθάλεο, 2005). Οη πξνζδνθίεο πνπ έρεη ν θαζέλαο γηα ηνλ
εαπηφ ηνπ θαη πξνζδηνξίδνπλ θαη ηνλ παηδαγσγηθφ ηνπ ξφιν θαζνξίδνληαη κε βάζε ηελ επηζηεκνληθή ηνπ
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θαηάξηηζε, ηελ εκπεηξία θαη ηα πξνζσπηθά ηνπ βηψκαηα θαζψο θαη ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα ηνπ.
(Ξσρέιιεο, 2006). Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ήηαλ πάληα θαηαιπηηθφο θαη ηψξα είλαη πεξηζζφηεξνο απφ πνηέ,
θαζψο απαηηείηαη λα ζσξαθίζεη ηνπο κειινληηθνχο πνιίηεο ηεο ρψξαο κε θξηηηθή ηθαλφηεηα θαη επαξθή εθφδηα
(Μαηζαγγνχξαο, 1998).
χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε απνηειεί έλα ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ ησλ
ζεσξηψλ θηλήηξσλ θαη ηεο εθαξκνγήο απηψλ ζην ρψξν εξγαζίαο. Οη ζεσξίεο θηλήηξσλ, είλαη βαζηθφο ππιψλαο
ηεο νξγαλσζηαθήο ζεσξίαο θαη ζε ζπζρέηηζε κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαζνξίδνπλ ζε πςειφ βαζκφ ηε
δηακφξθσζε εξκελεπηηθψλ κνληέισλ απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ.Παξάγνληεο πνπ ζπληείλνπλ έληνλα ζηελ
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε είλαη απηνί πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη πξντζηακέλνπο ελφο
εξγαδνκέλνπ θαη εηδηθφηεξα:
 ηελ χπαξμε θνηλψλ αληηιήςεσλ αλάκεζα ηνπο
 ηελ θνηλσληθή ζηήξημε πνπ κπνξεί λα δερζεί, κέζα απφ ζηνηρεία ζπκπάζεηαο θαη θξνληίδαο
 ηε βνήζεηα πνπ κπνξνχλ λα ηνπ παξέρνπλ, ψζηε λα νξίζεη επδηάθξηηνπο ζηφρνπο θαη λα ιάβεη
θαηάιιειεο ηηο απνθάζεηο
Δ παξνχζα έξεπλα έρεη σο ζηφρν λα δηεξεπλήζεη ηελ επίδξαζε θαη ηε ζπζρέηηζε ηεο θαηλνηνκίαο κε
ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαμχ ηνπο, ηελ γεληθφηεξε επηθνηλσλία κέζα ζηνλ νξγαληζκφ,
ηε Αηεχζπλζε, ηελ παξαθίλεζε θαη ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία.
πγθεθξηκέλα νη ζηφρνη ηεο έξεπλαο είλαη:
 Να ειέγμεη ηε ζεηηθή ζπζρέηηζε θαηλνηνκίαο θαη ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία
 Να ειέγμεη ηε ζεηηθή ζπζρέηηζε θαηλνηνκίαο θαη δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
πξνζσπηθνχ
 Να ειέγμεη ηε ζεηηθή ζπζρέηηζε θαηλνηνκίαο θαη επηθνηλσλίαο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ,
εθπαηδεπηηθψλ θαη Αηεχζπλζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, αιιά θαη κεηαμχ απηψλ θαη ησλ
γνλέσλ
 Να ειέγμεη ηε ζεηηθή ζπζρέηηζε θαηλνηνκίαο θαη ζρέζεσλ Αηεχζπλζεο-εθπαηδεπηηθψλ
 Να ειέγμεη ηε ζεηηθή ζπζρέηηζε θαηλνηνκίαο θαη παξαθίλεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
Μεζνδνινγία έξεπλαο - Γείγκα
Δ έξεπλα δηεμήρζε θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2017-2018, κε πιεζπζκφ ηεο έξεπλαο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
θαη ηε Αηεχζπλζε ησλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ. Χο δείγκα, επηιέρζεθε, κε ηε κέζνδν ηεο ζθφπηκεο
δεηγκαηνιεςίαο, ην Αεκνηηθφ ηνπ Πεηξακαηηθνχ ρνιείνπ ηνπ Ώξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο.Δ
κεζνδνινγία πνπ εθαξκφζζεθε ήηαλ κηθηή,πεξηειάκβαλε δειαδή ζπλδπαζκφ πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο έξεπλαο,
πξνζδίδνληαο κέζσ ηεο ηξηγσλνπνίεζεο πνπ εθαξκφζζεθε ζηε ζπλέρεηα ζηα επξήκαηα,κεγαιχηεξν βαζκφ
αμηνπηζηίαο, εγθπξφηεηαο θαη αζθάιεηαο ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. ην πιαίζην ηεο πνζνηηθήο
πξνζέγγηζεο δεκηνπξγήζεθε δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν ρσξίζηεθε ζε νθηψ (08)δηαθξηηά κέξε,ήηαλ
θνηλφ γηα φινπο ηνπο εξσηψκελνπο θαη αλψλπκν. Σν ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ ήηαλ 63 θαη φιεο εθηφο απφ απηέο
ηεο ηειεπηαίαο ελφηεηαο, πνπ αθνξνχζαληα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, ήηαλ εξσηήζεηο «θιεηζηνχ ηχπνπ»,
δηαβαζκηζκέλεο ζχκθσλα κε ηελ θιίκαθα ηχπνπ Likert. Χο εξγαιείν ζπιινγήο πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ,
ρξεζηκνπνηήζεθε ε εκη-δνκεκέλε ζπλέληεπμε.Δ έξεπλα νινθιεξψζεθε κε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ.
Απνηχπσζε απνηειεζκάησλ έξεπλαο
ηε ζπλέρεηα ζα επηρεηξεζεί κηα γεληθή απνηίκεζε ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην
ζεσξεηηθφ πιαίζην (έρνληαο σο ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ επξεκάησλ), θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο
εξεπλεηηθέο καο ππνζέζεηο.
Δ πνζνηηθή έξεπλα, φπσο πξναλαθέξζεθε, δηελεξγήζεθε κε ηε ρξήζε ελφο εξσηεκαηνινγίνπ
απηνχζηνπ απφ ηε βηβιηνγξαθία ην νπνίν κεηξά ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ ιακβάλεη θάπνηνο απφ ηελ εξγαζία, ηηο
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ κειψλ ελφο νξγαληζκνχ, ηε δηεχζπλζε, ηελ θαηλνηνκία
θαη ηελ παξαθίλεζε (Ώβδεκηψηεο, 2013). ην ίδην πιαίζην εξσηήζεσλ θηλήζεθε θαη ε πνηνηηθή έξεπλα κε ηελ
εκη-δνκεκέλε ζπλέληεπμε.
ζν αθνξά ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ ζπιιερζέληνο δείγκαηνο, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ, ζρεδφλ
53%, πνπ απάληεζαλ ήηαλ γπλαίθεο, κε ζρεδφλ απφιπηε πιεηνςεθία άλσ ησλ 36 εηψλ. Σν επαγγεικαηηθφ ηνπο
πξνθίι είλαη αξθεηά πινχζην κηαο θαη νη πεξηζζφηεξνη είλαη θάηνρνη ηνπιάρηζηνλ κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ
ζπνπδψλ θαη δηαζέηνπλ κηα εκπεηξία ζηνλ εξγαζηαθφ ζηίβν κεγαιχηεξε ησλ 11 εηψλ.Δ ηαπηφηεηα ηνπ
πιεζπζκνχ ήηαλ αλακελφκελε, κηαο θαη αλαθεξφκαζηε ζην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ πνπ ζηειερψλεη έλα απφ
ηα πην γλσζηά θαη παιηά Πεηξακαηηθά ρνιεία ηεο ρψξαο καο, ην νπνίν εδξεχεη ζην θέληξν κηαο κεγάιεο πφιεο
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φπσο ε Θεζζαινλίθε, γεγνλφο πνπ εμεγεί θαη ηελ απνπζία αηφκσλ λεφηεξα ησλ 35 εηψλ θαζψο θαη ην πνιχ
πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν.
Εδηαίηεξε αίζζεζε πξνθαιεί ε απφιπηε ζπκθσλία (πνζνζηφ 100%!) ηνπ δείγκαηνο ζην γεγνλφο φηη
βξίζθεη ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ηνπ ελδηαθέξνλ, παξφιν πνπ ην 65% πεξίπνπ ζεσξεί φηη επηβαξχλεηαη κε
απμεκέλν θαζεκεξηλφ θφξην εξγαζίαο θαη ηαπηφρξνλα, κφλν έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 30% δειψλεη φηη
θαιχπηεη ηηο ζηνηρεηψδεηο αλάγθεο επηβίσζήο ηνπ κε ην κηζζφ πνπ ιακβάλεη. Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ, πνπ
ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, θαίλεηαη φηη πξεζβεχνπλ ηελ αμία ηεο εθπαίδεπζεο σο ιεηηνχξγεκα, θαζψο ην 89%
απεθάλζε φηη ληψζεη φηη ην δηδαθηηθφ ηνπ έξγν απνηειεί θαη επηηέιεζε θνηλσληθνχ έξγνπ ηαπηφρξνλα, αθφκα θη
αλ δελ ζεσξνχλ φηη πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιινπλ αλαγλσξίδεηαη φζν ζα έπξεπε. «Γελ αλαγλσξίδεηαη. Γηα λα
αλαγλσξηζηεί πξέπεη λα βγεη πξνο ηα έμσ, λα γίλεη δηάρπζε. Σν λα ην ιέκε εκείο, λα μέξνπκε ηη θάλνπκε, δελ
σθειεί. Ξέξνπκε ηη γίλεηαη. Αιιά ην λα βγεη πξνο ηα έμσ ε δνπιεηά πνπ γίλεηαη, θαη γίλεηαη πνιιή δνπιεηά, θαη έγηλε
πνιιή δνπιεηά απηά ηα ρξφληα. Πνιχ κηθξφ πνζνζηφ βγήθε πξνο ηα έμσ θαη κε δηθέο καο πξνζπάζεηεο.»
Βθθξάδνπλ ηελ πεπνίζεζε πσο ππάξρνπλ πεξηζψξηα γηα βειηίσζε απηνχ ηνπ έξγνπ θη απηφ γίλεηαη
εχθνια αληηιεπηφ θη απφ ηελ πνηνηηθή καο έξεπλα θαζψο δειψλεηαη μεθάζαξα φηη «είλαη εθπαηδεπηηθνί πνπ
έρνπλ θάπνηα πεξηζζφηεξα πξνζφληα θαη δηάζεζε πξνπάλησλ… Έρνπλε δηάζεζε γηα δνπιεηά», «Αλ ην δεηο σο
εθπαηδεπηηθφο λαη απιά έρνπκε ηε δηάζεζε εδψ, δελ έρνπκε ηα κέζα….. Τιηθνηερληθή ππνδνκή θαη ζηήξημε.»,
«Έρνπκε ηε δηάζεζε, θάλνπκε πνιιά πξάγκαηα, θάλνπκε δηάθνξεο θαηλνηνκίεο δηάθνξα, πεηξακαηηθέο δηδαζθαιίεο
αιιά απηφ πξέπεη λα βγεη πξνο ηα έμσ. Πξέπεη λα ππάξρεη ν θνξέαο πνπ ζα ηα βγάιεη πξνο ηα έμσ.»
ε κηα ρξνληθή ζηηγκή , ηελ νπνία ε ρψξα καο καζηίδεηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηελ
αιινηξίσζε ζπλεηδήζεσλ θαη αμηψλ,ε νπνία επήιζε σο επαθφινπζν ηεο καθξάο δηάξθεηαο ηεο θξίζεο, είλαη
πνιχ ζεηηθφ ην γεγνλφο φηη νη εθπαηδεπηηθνί εμαθνινπζνχλ λα αγαπνχλ απηφ πνπ θάλνπλ θαη λα εηζπξάηηνπλ
ηθαλνπνίεζε, φπσο δηαηππψλνπλ νη ίδηνη, κέζα απφ ην «λα θάλεηο πξάγκαηα πνπ δελ γίλνληαη ζε άιια ζρνιεία, λα
δίλεηο επθαηξίεο ζηα παηδηά λα γλσξίδνπλ πξάγκαηα πνπ δελ ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα γλσξίζνπλε θάπνπ αιινχ»
παξά ηηο αληημνφηεηεο θαη ην φηη δελ έρνπλ, φπσο ππνζηεξίδνπλ νη πεξηζζφηεξνη θαλ ηε δπλαηφηεηα λα
ζρεδηάδνπλ γηα ην κέιινλ.ε απηή ηελ ζηάζε θαίλεηαη φηη έρεη βνεζήζεη αξθεηά θαη ην θαιφ θιίκα πνπ
ππάξρεη ζην εζσηεξηθφ ηνπ νξγαληζκνχ.
ρεδφλ φινη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο ππφ κειέηεο ζρνιηθήο κνλάδαο εθθξάδνπλ αηζζήκαηα ακνηβαίαο
εκπηζηνζχλεο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, αθνχ κφλν έλαο(!) εξσηεζείο απάληεζε αξλεηηθά ζε φιεο ηηο ζρεηηθέο
εξσηήζεηο. Έρνπλ αλαπηχμεη αξθεηά θαιέο θαη ζηελέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ζρέζεηο θαηαλφεζεο, βνήζεηαο
θαη ζπλεξγαζίαο. Σν νκαδηθφ θιίκα, ην νπνίν δηαθξίλεηαη εχθνια κέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ
ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο, επηβεβαηψλνληαη θαη απφ ην δείγκα ηεο πνηνηηθήο καο έξεπλαο, ην νπνίν αλαθέξεη
ραξαθηεξηζηηθά: «Τπάξρεη ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Τπάξρεη ζπλεξγαζία παληνχ: ζην δηάιεηκκα, ζε
έλα θελφ ηνπο. πδεηάλε, έρνπλε δηάζεζε λα θάλνπλε πξάγκαηα, φηη θαηλνηφκν έρνπλε δηαβάζεη, φηη θαηλνηφκν
κπνξεί λα ζθεθηνχλε ζέινπκε λα ην πινπνηήζνπλε εδψ», «…έρνπλε πάληα επίθεληξν ην ηη θαιχηεξν κπνξνχλε λα
θάλνπλε ζπδεηάλε γηα πξνβιήκαηα παηδηψλ, γηα ζπκπεξηθνξέο παηδηψλ, ην ηη κπνξνχλε λα θάλνπλε, πσο κπνξνχλ
λα παξέκβνπλε ή πψο κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ γηα λα θάλνπλε δηάθνξα πξάγκαηα…». Σν δέζηκν ησλ
εθπαηδεπηηθψλ κεηαμχ ηνπο θαη ζε πξνζσπηθφ αιιά θαη ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν είλαη εκθαλέο θαη πξνσζεί
θαη πξνάγεη ην γεληθφηεξν ζρνιηθφ θιίκα θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα. «…φηαλ έξζνπλ ζην πεηξακαηηθφ
ελζσκαηψλνληαη θαη βιέπνπλε δηαθνξεηηθά ηα πξάγκαηα, πνπ φινη δνπιεχνπλε. Κη φηαλ ππάξρεη έλα θαιφ θιίκα,
έλα δεκηνπξγηθφ θιίκα, λνκίδσ φηη φινη πξνζπαζνχλε, κε φπνην ηξφπν κπνξεί ν θαζέλαο. Καη απφ ηελ άιιε
βνεζηνχληαη. Ο έλαο απφ ηνλ άιιν. Γειαδή επαγγεικαηηθά λνκίδσ έρνπλ εμειηρζεί φινη». Σέινο, ζπκκεηέρνπλ φινη
ζηηο ζπλεδξηάζεηο , ηηο εθδειψζεηο θαη θνηλσληθέο δξάζεηο ηνπ ζρνιείνπ θαη θαιιηεξγείηαη έλα θιίκα ηζνηηκίαο.
«…φινη κπνξνχλε λα θάλνπλε πξάγκαηα. ινη κπνξνχλ λα ζηαζνχλ ζηα πφδηα ηνπο. Σν δήηεκα είλαη ηη ζέινπλ λα
θάλνπλε. Γελ είλαη φηη δε κπνξεί θάπνηνο θαη ν άιινο κπνξεί, θαη αηζζάλεηαη κεηνλεθηηθά. Δίλαη φινη ηζφηηκνη».
ην πιαίζην δηακφξθσζεο ελφο ζπλνιηθά ζεηηθνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο, βαζηθή παξάκεηξνο είλαη ε
δηαξθήο θαη νπζηαζηηθή επηθνηλσλία φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ, ζηελ παηδαγσγηθήδηαδηθαζία,θνξέσλ-κειψλ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, Αηεχζπλζε, εθπαηδεπηηθνί, γνλείο θαη καζεηέο θαινχληαη λα βξίζθνληαη ζε κηα ζπλερή
αληαιιαγή απφςεσλ κεηαμχ ηνπο,ψζηε λα θηάζνπλ ζηελ πινπνίεζε ησλβέιηηζησλ επηζπκεηψλ ζηφρσλ. Δ
γνλετθή εκπινθή άιισζηε θαη ε επίδξαζε ηεο ζηελ ζρνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα είλαη έλα πνιχ κεγάιν θαη
ζνβαξφ ζέκα, ην νπνίν απαζρνιεί έληνλα ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ώπφ ηηο απαληήζεηο
πνπ δφζεθαλ ζην εξσηεκαηνιφγην παξαηεξείηαη φηη αλαγλσξίδεηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κηα έληνλε
ζπκκεηνρή ζηα ζρνιηθά δξψκελα θαη κηα γεληθφηεξε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ.
Σν θιίκα ζπλεξγαζίαο κε ηνπο γνλείο θξίλεηαη σο άξηζην απφ ηνπο κηζνχο ζρεδφλ εξσηεζέληεο θαη κφλν 2 ήηαλ
αξλεηηθνί σο πξνο απηφ. Βπηπξφζζεηα, ε ηνπνζέηεζε ηνπ δείγκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο ήηαλ
«…ζ‘απηφ ην ζρνιείν ππάξρνπλ παηδηά πνπ νη γνλείο ηνπο ελδηαθέξνληαη πάξα πνιχ, είλαη πνιχ θνληά ζηα παηδηά»
θαη «… κε ηε βνήζεηα ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ, πνπ έρνπκε κηα πνιχ θαιή ζπλεξγαζία, πξέπεη λα ην
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ζεκεηψζνπκε». Σν ζχζηεκα ελδν-επηθνηλσλίαο ζηνλ νξγαληζκφ ζεσξείηαη επίζεο απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ
ζπκκεηερφλησλ ιεηηνπξγηθφ φπσο θαη ε γξακκή ξνήο πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ηε Αηεχζπλζε, ε
νπνία ηθαλνπνηεί θαη σο πξνο ηε ζπρλφηεηα θαη σο πξνο ηνλ φγθν ηεο ξνήο. ηε ζπλέληεπμε, πνπ απνηειεί
παξαδνηέν ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο, αλαθέξεηαη ζρεηηθά απφ ηελ πιεπξά ηεο Αηεχζπλζεο:
«-Δζείο ζαλ Γηεχζπλζε έρεηε ηαθηηθή επηθνηλσλία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο;
- Έρσ θαζεκεξηλή επηθνηλσλία. πλήζσο ζπδεηάκε δηάθνξεο πξνηάζεηο, δηάθνξεο ηδέεο ηνπο,
πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλε ή θάπνηα πξάγκαηα πνπ ζα κπνξνχζακε λα θάλνπκε ζην ζρνιείν. Σα ζπδεηάκε
θαη βιέπνπκε ηη κπνξνχκε λα θάλνπκε θάζε ζρνιηθή ρξνληά ζηελ αξρή, ζηε ζπλεδξίαζε πνπ θάλνπκε ζηελ αξρή ηεο
ζρνιηθήο ρξνληάο, ην επηέκβξην, ζπλήζσο επηιέγνπκε κε πνηά κεγάια πξνγξάκκαηα ζα αζρνιεζνχκε… Πνηεο
ζπλεξγαζίεο ζα έρνπκε, γηαηί έρνπκε θαη ζπλεξγαζίεο κε ην παλεπηζηήκην θαη βάδνπκε έηζη, θάλνπκε έηζη έλα
ζρεδηάγξακκα γηα θάζε ρξνληά.»
Υαξαθηεξηζηηθή είλαη θαη ε παληειήο απνπζία αξλεηηθήο άπνςεο/απάληεζεο ζην αλ γλσξίδεη ν
θαζέλαο απφ πνηνλ ζα αληιήζεη θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα! πκπεξαζκαηηθά, ε
επηθνηλσλία ζην εζσηεξηθφ ηεο νξγαλσζηαθήο δνκήο ηνπ νξγαληζκνχ θαίλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ηθαλνπνηεηηθή
ζε φια ηα επίπεδα, θαζψο επηβεβαηψλεηαη γηα άιιε κηα θνξά απφ ηα επξήκαηα θαη ηεο πνηνηηθήο θαη ηεο
πνζνηηθήο έξεπλαο.
Ο ξφινο ηεο Αηεχζπλζεο (Αηεπζπληήο/ Αηεπζχληξηα) είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφο, θαζψο θαιείηαη λα
επσκηζηεί ην βάξνο ηεο ελνξρήζηξσζεο φιεο ηεο νκάδαο πνπ ιακβάλεη κέξνο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, λα
θαηαζηξψζεη θαη λα ραξάμεη ηελ πνξεία ηεο κνλάδαο θαη λα δηαηεξήζεη ηηο θαηάιιειεο ηζνξξνπίεο πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ. Ώπφ ηελ πνζνηηθή έξεπλα, πνπ δηεμήρζε ζην πιαίζην
ηεο δηπισκαηηθήο, δηαπηζηψζεθε φηη ε Αηεχζπλζε έρεη θαηαθέξεη λα θεξδίζεη επάμηα ηελ απνδνρή απφ ηελ
ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. ινη νη ζπκκεηέρνληεο απνδέρνληαη φηη κε
ηε δξάζε θαη ηε δηθή ηεο ζπκπεξηθνξά θαη πξνζέγγηζε ρεηξίδεηαη επηδέμηα θαη επηιχεη ηα δηάθνξα ζέκαηα πνπ
πξνθχπηνπλ θεξδίδνληαο ην θχξνο θαη ηνλ ζεβαζκφ ηνπο. Αηαθξίλνπλ ζε απηήλ ηελ ηθαλφηεηα ,πνπ νθείιεη λα
έρεη έλαο ηθαλφο δηεπζπληήο-εγέηεο, λα αλαπηχζζεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ ζπλαδέιθσλ, αμηνπνηψληαο ηηο
αηνκηθέο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ηνπο θαη θαιιηεξγψληαο έλα θαηάιιειν θιίκα ζχκπλνηαο, ζπλεξγαζίαο θαη
αιιεινζηήξημεο. Έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 5,9% ηνπ δείγκαηνο, ζσξεί φηη ε δηεχζπλζε δελ
αθηεξψλεη αξθεηφ ρξφλν ζηελ εθπαίδεπζε θαη θαζνδήγεζε ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ θαη δελ εμεηάδεη ηηο εζηθέο θαη
δενληνινγηθέο ζπλέπεηεο ησλ απνθάζεσλ ηνπ.
Βίλαη εληππσζηαθφ ην γεγνλφο ηεο χπαξμεο κηαο θαη κνλαδηθήο αξλεηηθήο απάληεζεο ζε φιεο ηηο
εξσηήζεηο ηεο ελφηεηαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηλνηνκία. Μφλν
έλαο εθπαηδεπηηθφο αληηηίζεηαη ζηελ ζεηηθή επίδξαζε κηαο δξάζεο θαηλνηνκίαο ζηελ πξναγσγή ηεο επηθνηλσλίαο
κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ. Δ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο, ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 80%,
δηαθξίλεη ηε ζεηηθή ζηάζε ηεο Αηεχζπλζεο ζε ζρέζε κε ηελ θαηλνηνκία αιιά θαη ηελ βειηίσζε πνπ κπνξεί απηή
λα επηθέξεη ζηε ζπλνιηθή επηθνηλσλία ζην εζσηεξηθφ ηνπ θνξέα. Με ειαθξψο ρακειφηεξα πνζνζηά, ηεο ηάμεο
ηνπ 70 θαη 60 ηνηο εθαηφ αληίζηνηρα, νη εξσηεζέληεο εθπαηδεπηηθνί ηνπνζεηήζεθαλ ζεηηθά ζηελ ελίζρπζε ηεο
παξαθίλεζεο ζην ρψξν εξγαζίαο θαη ηελ βειηίσζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ηνπο Δ πνηνηηθή έξεπλα επίζεο
επηβεβαηψλεη θη απηή ηε ζεηηθή επίδξαζε ησλ θαηλνηνκηθψλ δξάζεσλ ζην θιίκα ηνπ ζρνιείνπ :«-Πηζηεχεηε φηη
φιε απηή ε θαηλνηνκία πνπ εθαξκφδεηαη ζην ζρνιείν θαη ε δηάζεζε πνπ ιέηε βέβαηα, έρεη κεηαηξαπεί θάπνηα
ζηηγκή θαη ζε γθξίληα ή ζε θάπνηεο δηελέμεηο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θάηη πνπ ρξεηάζηεθε εζείο λα πάξεηε
ζέζε;
- Ώπφ φηη ζπκάκαη ζε φια απηά ηα ρξφληα ήηαλε ζηηγκηαίεο νη δηαθσλίεο, νη γθξίληεο ζπλήζσο πξνο ην
ηέινο ηεο ρξνληάο, φηαλ καδεπφηαλε φιεο νη παξνπζηάζεηο, φια,θαη είλαη ινγηθφ, ιφγσ πίεζεο λα ππάξρεη έηζη
κηα ππεξέληαζε, αιιά απηφ ιπλφηαλε κεηαμχ ηνπο θαηεπζείαλ δελ ππάξρεη, δελ ήηαλε παξά ζηηγκηαίν ηέηνην θαη
δελ ππήξρε πεξαηηέξσ γθξίληα ή πεξαηηέξσ δηαθσλία.
- Άξα κάιινλ έρεη βνεζήζεη ζεηηθά ζα έιεγα ν παξάγνληαο θαηλνηνκία, γηαηί ζηα ππφινηπα ζρνιεία
γεληθψο ππάξρνπλε γθξίληεο, θφληξεο.»
Μεγάιν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε άπνςε πνπ εθθξάδεη έλζεξκα ε Αηεχζπλζε γηα ηε δηάρπζε
εκπεηξίαο θαη γλψζεο κέζα απφ ηηο δξάζεηο θαηλνηνκίαο πνπ εθαξκφζηεθαλ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ή
εθαξκφδνληαη ηψξα θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ελίζρπζεο απηήο ηεο δηάρπζεο απφ ηνπο θξαηηθνχο θνξείο: «Γηαηί
γίλνληαη πξάγκαηα ηα νπνία ζέινπκε λα πξνσζεζνχλ πξνο ηα έμσ, λα πάλε θαη ζηα ππφινηπα ζρνιεία. Μφλνη
καο εδψ δελ κπνξνχκε λα ην θάλνπκε απηφ. Έρνπκε ηε δηάζεζε, θάλνπκε πνιιά πξάγκαηα, θάλνπκε δηάθνξεο
θαηλνηνκίεο δηάθνξα, πεηξακαηηθέο δηδαζθαιίεο αιιά απηφ πξέπεη λα βγεη πξνο ηα έμσ. Πξέπεη λα ππάξρεη ν
θνξέαο πνπ ζα ηα βγάιεη πξνο ηα έμσ.» « Κη απηφ πνπ δεηάκε, φηαλ καο δεηάλε λα πνχκε ηη ζέινπκε, είλαη
κεγαιχηεξε ζπλεξγαζία κε ην Παηδαγσγηθφ Ελζηηηνχην. Πξάγκαηα αο πνχκε θαηλνηφκα, λα εθαξκφδνληαη ζην
πεηξακαηηθφ, λα βιέπνπκε, γηαηί έρνπκε θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ απμεκέλα πξνζφληα θαη δηάζεζε λα
δνπιέςνπλε, γηα λα κπνξνχλε κεηά λα βγνχλε θαη ζηα ππφινηπα ζρνιεία.» Σελ ηδηαίηεξε αμία θαη βαξχηεηα πνπ
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ελέρεη ε θαηλνηνκία σο κέζν δηάρπζεο ηεο γλψζεο θαη ηεο εκπεηξίαο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν ππνζηεξίδεη θαη
ην 90 ζρεδφλ ηνηο εθαηφ ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο.
Εδηαίηεξε αίζζεζε, πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο, παξά ηηο
δχζθνιεο ζπλζήθεο πνπ έρεη πξνθαιέζεη ε ζπλερηδφκελε θαη έληνλε νηθνλνκηθή θξίζε ζηε ρψξα καο,
εθθξάδνπλ πεξηζζφηεξν ηελ αλάγθε γηα επηηέιεζε θνηλσληθνχ έξγνπ κέζα απφ ηελ εξγαζία ηνπο ζε πνζνζηφ
ελελήληα πέληε ζρεδφλ ηνηο εθαηφ, ελψ ν κηζζφο θαίλεηαη λα απνηειεί θχξην ζθνπφ ηεο εξγαζίαο κφλν γηα ην
1/3 πεξίπνπ ησλ εξσηεζέλησλ! Δ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία αηζζάλεηαη ειεπζεξία έθθξαζεο δεκηνπξγηθφηεηαο,
ζέζεσλ θαη απφςεσλ θαζψο θαη αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ, ηηο νπνίεο θέξεη εηο πέξαο κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν.
Καη ηα αληίζηνηρα επξήκαηα ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο: «Ναη, γηαηί αλ κπνξείο λα θάλεηο πξάγκαηα, κπνξείο λα ηα
θάλεηο ζε έλα πεηξακαηηθφ ζρνιείν . Ώλ ζηεξίμνπκε, λνκίδσ νη ζπλάδειθνη κε έλα θαηάιιειν θίλεηξν, είλαη
πάξα πνιχ δεκηνπξγηθνί…» Οη πεξηζζφηεξνη επίζεο εθπαηδεπηηθνί ληψζνπλ φηη αλήθνπλ ζε κηα ιεηηνπξγηθή θαη
απνδνηηθή νκάδα, ζηελ νπνία ε Αηνίθεζε ηνπο παξαθηλεί λα ζπλεξγάδνληαη θαη ηνπο θάλεη λα αηζζάλνληαη
ζεκαληηθφο θξίθνο ηεο. Σέινο, ζρεδφλ ηα ¾ ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο απνηηκά φηη έρεη πεηχρεη λα βειηηψζεη
ηηο επηδφζεηο ηνπ ζηνλ εξγαζηαθφ ζηίβν. ηνλ ίδην άμνλα θηλήζεθε θαη ε πνηνηηθή έξεπλα: «φηαλ έξζνπλ ζην
πεηξακαηηθφ ελζσκαηψλνληαη θαη βιέπνπλε δηαθνξεηηθά ηα πξάγκαηα, πνπ φινη δνπιεχνπλε. Κη φηαλ ππάξρεη
έλα θαιφ θιίκα, έλα δεκηνπξγηθφ θιίκα, λνκίδσ φηη φινη πξνζπαζνχλε, κε φπνην ηξφπν κπνξεί ν θαζέλαο. Καη
απφ ηελ άιιε βνεζηνχληαη… Ο έλαο απφ ηνλ άιιν. Αειαδή επαγγεικαηηθά λνκίδσ έρνπλ εμειηρζεί φινη.». Χο
πξνο ην φξακα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ, ε Αηεχζπλζε αλαθέξεη :«ηαλ βξέζεθε αο πνχκε επθαηξία,
βξέζεθα ζην δίιιεκα λα πάξσ ηε ζέζε, λα δηεθδηθήζσ ηε ζέζε ηνπ δηεπζπληή, πην πνιχ ην έθαλα γηαηί έκεηλα
ζε απηφ ην ζρνιείν θαη είρα φξακα γηα απηφ ην ζρνιείν. Ήζεια λα, βάισ έλα ιηζαξάθη θαη λα ην ιεηηνπξγήζσ
φπσο ην θαληαδφκνπλ γηα απηφ. ρη γηα ηε ζέζε σο ζέζε…. Μπνξείο λα εκθπζήζεηο ην φξακα. …».
Σαπηηζκέλνη κε ην φξακα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ηεο νπνίαο απνηεινχλ κέιε, δειψλνπλ ην 40% πεξίπνπ , ην
23,5% νπδέηεξνη θαη ην 35% πεξίπνπ ήηαλ αξλεηηθνί! Ώπηά ηα πνζνζηά δεκηνπξγνχλ έλαλ πξνβιεκαηηζκφ
θαζψο έξρνληαη ζε αληίθαζε κε ηα πνιχ πςειά πνζνζηά πνπ παξαηεξήζεθαλ ζρεδφλ ζε φιεο ηηο πξνεγνχκελεο
ελφηεηεο θαη ηδηαίηεξα ζηελ ελφηεηα ηεο Αηεχζπλζεο.
Ώπφ ηελ Βπηβεβαησηηθή Παξαγνληηθή Ώλάιπζε πξνέθπςε φηη ε θαηλνηνκία αζθεί ζεηηθή επίδξαζε
(1) ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ (2) ζηελ επηθνηλσλία αλάκεζα ζε φινπο ηνπο εκπιεθνκέλνπο ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, (3) ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (4) ζηε ζρέζε ηνπο κε ηε
Αηεχζπλζε θαη (5) ζπλνιηθά ζηελ παξαθίλεζε .
χλνςε- ζπκπεξάζκαηα
πλνςίδνληαο ,ην δείγκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη θαηά θχξην ιφγν λένη άλζξσπνη κε εκπεηξία
κεγαιχηεξε ησλ 10 εηψλ,κε αξθεηά πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν. Οη εθπαηδεπηηθνί ησλ κηθξφηεξσλ ειηθηαθψλ
νκάδσλ έρνπλ πεξηζζφηεξε δηάζεζε γηα δεκηνπξγία θαη θνηλσληθή πξνζθνξά, είλαη πην επέιηθηνη, εμνηθεησκέλνη
κε ηελ ηερλνινγία θαη πην ζεηηθά πξνζθείκελνη ζηελ θαηλνηνκία θαζψο θαη δε θνβνχληαη λα αλαιάβνπλ ξίζθν
θαη λα μεθχγνπλ απφ ην εθπαηδεπηηθφ θαηεζηεκέλν. Αηαζέηνπλ σο επηπξφζζεην φπιν ζηε θαξέηξα ηνπο ηε
δηδαθηηθή εκπεηξία ηνπο κέζα ζηελ ηάμε, ρσξίο λα έρεη επέιζεη αθφκα ε εξγαζηαθή εμνπζέλσζε. Σν πςειφ
κνξθσηηθφ επίπεδν ελδπλακψλεη ηελ επηζηεκνληθή θαηάξηηζε θαη γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη πξνδηαζέηεη γηα
κεγαιχηεξε πεηζαξρία, ηθαλφηεηα απνξξφθεζεο γλψζεσλ θαη αθνζίσζε ζε απηφ πνπ θάλνπλ. Οη εθπαηδεπηηθνί
ηνπ δείγκαηνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη πξεζβεπηέο ηεο αμίαο ηεο εθπαίδεπζεο σο ιεηηνχξγεκα θαη παξφηη
ληψζνπλ φηη δελ αλαγλσξίδεηαη ν θφπνο ηνπο θαη δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο απνδνρέο ηνπο εθθξάδνπλ
ηελ αγάπε θαη ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ηνπο θαη ηε δηάζεζε ηνπο γηα πεξαηηέξσ εμέιημε.ην εζσηεξηθφ
ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ απνηειεί ην δείγκα καο είλαη έθδειε ε παξνπζία ελφο πνιχ ζεηηθνχ θιίκαηνο.
Τπάξρεη πνιχ θαιή θαη νπζηαζηηθή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία (εζσηεξηθή αιιά θαη κε ηνπο εμσηεξηθνχο
θνξείο) θαη αξθεηά ζηελέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Δ Αηεχζπλζε ελνξρεζηξψλεη φια ηα εκπιεθφκελα ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κέιε κε αξθεηά απνηειεζκαηηθφ ηξφπν θαη εληζρχεη ηελ παξαθίλεζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ.
Βλ θαηαθιείδη, δηαζηαπξψλνληαο ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, απφ ηελ νπνία αληιήζεθαλ
πιεξνθνξίεο θαη δεκηνπξγήζεθε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο έξεπλαο κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο (πνηνηηθήο
θαη πνζνηηθήο) παξαηεξήζεθε φηη επαιεζεχηεθαλ φιεο νη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο
έξεπλαο ηαπηίδνληαη ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ κε ηε βηβιηνγξαθία. ια απηά ζπλεγνξνχλ ζηελ αξρηθή
δηαηχπσζε πνπ ηέζεθε θαη ραξαθηεξίδεη ηα πεηξακαηηθά ζρνιεία ηεο ρψξαο καο σο ζεκεία αλαθνξάο
θαηλνηνκίαο γηα ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη θπςέιεο παξαγσγήο θαηλνηφκσλ κεζφδσλπξαθηηθψλ δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο θαζψο θαη δηάρπζεο ηνπο ζηα ππφινηπα ζρνιεία ηεο επηθξάηεηαο.
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Οη ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο κηινχλ γηα ίζεο επθαηξίεο κάζεζεο θαη ζπκκεηνρήο ζε φινπο
αλεμαηξέησο ηνπο καζεηέο θαη έληαμε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή/θαη αλαπεξία ζην γεληθφ
ζρνιείν. Ώπφ ηελ άιιε, ε αμηνιφγεζε είλαη έλα ζεκαληηθφ θεθάιαην ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, θαη δε ζηελ
ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, θαζψο ην Λχθεην έρεη κεηαηξαπεί ζε ρψξν πξνεηνηκαζίαο γηα ηηο Παλειιαδηθέο
Βμεηάζεηο. θνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλεζνχλ νη δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
πξνθνξηθήο εμέηαζεο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή/θαη αλαπεξία ζε απηέο. Άιισζηε, νη
γλψζεηο πνπ έρεη έλαο εθπαηδεπηηθφο γηα ηηο ΒΒΏ θαη ηελ αλαπεξία είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ην ρεηξηζκφ
θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ φπνησλ δπζθνιηψλ. ην πιαίζηφ ηεοδηελεξγήζεθε πνζνηηθή έξεπλα κε
εξσηεκαηνιφγην 15 εξσηήζεσλ, ην νπνίν απαληήζεθε απφ 96 εθπαηδεπηηθνχο. Ώπφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ
δηαπηζηψζεθε φηη νη γλψζεηο πνπ έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα ηηο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πξνέξρνληαη
θπξίσο απφ πξνζσπηθή κειέηε θαη επηκνξθψζεηο θαη είλαη ζε ζέζε λα ηηο αλαγλσξίζνπλ. Σαπηφρξνλα,
αληηκεησπίδνπλ σο πξφθιεζε ηε ζπλεθπαίδεπζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ καζεηψλ ζηελ ηάμε ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ,
ελψ νη ίδηνη δελ θξχβνπλ ην άγρνο πνπ ηνπο δηαθαηέρεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνθνξηθήο εμέηαζήο ηνπο. Παξά
ηηο δηαθνξέο ζε δεκνγξαθηθά θαη αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά νη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ παξνπζηάδνπλ
παξαπιήζηα πνζνζηά ζηηο εξσηήζεηο.

Λέμεηο-θιεηδηά: εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, αλαπεξία, εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, απηηζκφο,
ζπλεθπαίδεπζε, αμηνιφγεζε, παλειιαδηθέο εμεηάζεηο

ABSTRACT
Modern educational approaches are referring to equal opportunities for learning and participation to all students,
including students with special educational needs and/or disability in the general school. On the other hand,
assessment is an important issue in the educational process, especially in Greece, as high school has become a
preparation area for the national exams. The purpose of thisthesis was to investigate the difficulties that arise
during the oral examination of students with special educational needs and/or disability at the national exams. In
addition, the knowledge of SEN and disability is crucial for a teacher to handle and confront these difficulties. In
order to achieve the purpose of this thesis, a quantitative survey was conducted with a questionnaire of 15
questions, which was answered by 96 teachers. The analysis of the data revealed that teachers' knowledge of
special educational needs comes mainly from a personal study and training and they are able to recognize them.
At the same time, they see the inclusion of the students with SEN and/or disabilities in the typical classroom as a
challenge, while they do not conceal the stress they have during the oral examination of those students. Despite
the differences in demographic and personal characteristics, teachers' responses show similar rates at the
questions.
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Θεσξεηηθφ πιαίζην
Δ εθπαίδεπζε είλαη ν θχξηνο ρψξνο, ζηνλ νπνίν ηα παηδηά, κε ή ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο
ή/θαη αλαπεξία, απνθηνχλ ηα απαξαίηεηα εθφδηα γηα ηνλ κειινληηθφ θνηλσληθφ ηνπο ξφιν θαη γαινπρνχληαη κε
ηηο θπξίαξρεο αμίεο θαη αληηιήςεηο. Παξάιιεια, «είλαη έλα θνηλσληθφ αγαζφ θαη ε πξφζβαζε ζε απηήλ απνηειεί
έλα βαζηά εζηθφ θαη πνιηηηθφ δήηεκα» (Παληειηάδνπ, 2017: 264). Με βάζε απηήλ ηελ νπηηθή νη ζχγρξνλεο
εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο κηινχλ γηα εληαμηαθή εθπαίδεπζε θαη ίζεο επθαηξίεο κάζεζεο θαη ζπκκεηνρήο ζε
φινπο αλεμαηξέησο ηνπο καζεηέο (Booth & Ώinscow, 2011).
Βλψ, φκσο, ε ζπκπεξίιεςε καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή/θαη αλαπεξία ζην γεληθφ
ζρνιείν, εθηφο απφ επηηαγή ησλ θαηξψλ, είλαη θαη κία πξαγκαηηθφηεηα, έξρεηαη ζηελ επηθάλεηα θαη έλα άιιν
κείδνλ δήηεκα͘ε αλεπαξθήο, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο εθπαίδεπζεο,
αιιά θαη ε ζπρλά ιηγφηεξν ζεηηθή ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε, φπσο θαη ε δπζπηζηία ηνπο ζηνλ
δηαξθψο απμαλφκελν αξηζκφ δηαγλψζεσλ ησλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ. ε απηφ έξρεηαη λα πξνζηεζεί
θαη ε αλάγθε λα ζπλδεζνχλ νη ζηφρνη ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ κε ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα
ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή/θαη αλαπεξία θαη λα πξνζαξκνζηνχλ αληίζηνηρα θαη νη
κέζνδνη αμηνιφγεζήο ηνπο ζηηο αλάγθεο θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ απηνί αληηκεησπίδνπλ (Νάλνπ, ρ.ρ.).
Ώμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, ζχκθσλα κε ην λφκν 2817/14.3.2000, σο άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο ζεσξνχληαη φζνη αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο κάζεζεο θαη πξνζαξκνγήο, εμαηηίαο θάπνησλ ζσκαηηθψλ,
δηαλνεηηθψλ, ςπρνινγηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ηδηαηηεξνηήησλ ή αθφκε θαη άηνκα πνπ δελ
αλήθνπλ ζε θακία απφ ηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο, αιιά απαηηείηαη ε εηδηθή εθπαηδεπηηθή αληηκεηψπηζή ηνπο
(Αειιαζνχδαο, 2008). Ώλ, κάιηζηα, ιάβνπκε ππφςε φηη
ηνπιάρηζηνλ ην 20% ηνπ καζεηηθνύ πιεζπζκνύ παξνπζηάδεη καζεζηαθέο δπζθνιίεο (Καξβνχλεο, 2007),
ηελ πην ζπρλή θαηεγνξία απφ ηηο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, θαη ζχκθσλα κε ηε Φξαγγνγηάλλε (2016), ζε
αλαθνξά ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο ην 2011 ππνινγίζηεθε πσο ην 15% ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ,
δειαδή πάλσ απφ έλα δηζεθαηνκκχξην άλζξσπνη, βηψλεη θάπνηνπ είδνπο αλαπεξία, ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα
φηη ην δήηεκα ησλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ζπγθαηαιέγεηαη ζηα ζνβαξά θνηλσληθά πξνβιήκαηα ηνπ
ζχγρξνλνπ θφζκνπ, θαζψο δελ αθνξά κφλν ηε καζεηηθή δσή ελφο αηφκνπ, αιιά θαη ηελ εμέιημή ηνπ κέζα ζηελ
θνηλσλία.
Ώπφ ηελ άιιε, ε αμηνιφγεζε είλαη έλα ζεκαληηθφ θεθάιαην ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, θαζψο
απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα δηακφξθσζεο ηεο πνηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε (Μαπξνκκάηεο θ.ά., 2008). Πνηφηεηα
ζηελ εθπαίδεπζε ζεκαίλεη πιήξεο ζπκκεηνρή φισλ ησλ καζεηψλ ρσξίο δηαρσξηζκφ ή απνθιεηζκφ, ζηελ νπνία
θαιχπηνληαη νη αλάγθεο κφξθσζήο ηνπο θαη δηαζθαιίδεηαη ε πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη πξφνδφο ηνπο,θαζψο
κεηά ηελ ςήθηζε ησλ λφκσλ 2817/2000 θαη 3699/2008, πνπ αθνξνχλ ηελ εηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε, πνιινί
καζεηέο κε δπζθνιίεο κάζεζεο θνηηνχλ ζηηο ηάμεηο ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ (Δκέιινπ, 2017).
ζνλ αθνξά ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, ην Λχθεην, εηδηθά ην Γεληθφ, εδψ θαη πάξα πνιιά ρξφληα
έρεη κεηαηξαπεί ζε ρψξν πξνεηνηκαζίαο γηα ηηο Παλειιαδηθέο Βμεηάζεηο. Ώπφ ηε ζηηγκή, κάιηζηα, πνπ
κνλαδηθφο ζθνπφο ηνπ Λπθείνπ είλαη ε ρξεζηκνζεξηθή απφθηεζε ηεο γλψζεο θαη ζηφρνο ησλ Παλειιαδηθψλ
Βμεηάζεσλ ε πηζηνπνίεζε ησλ πξνζφλησλ ησλ ππνςεθίσλ γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην Παλεπηζηήκην, εχθνια
γίλεηαη αληηιεπηφ φηη αιινηψλεηαη ν κνξθσηηθφο ραξαθηήξαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο θαη
πεξηνξίδεηαη ε παηδεπηηθή απηνηέιεηά ηεο. ε απηφ, ινηπφλ, ην πιαίζην θαινχληαη θαη νη καζεηέο κε εηδηθέο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή/θαη αλαπεξία λα ζπλαγσληζηνχλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο
απαηηήζεηο ησλ εμεηάζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαιάβνπλ κία ζέζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, μεθηλψληαο,
φκσο, απφ κία δηαθνξεηηθή αθεηεξία κε αλφκνηα δεδνκέλα.
ιε απηή ε ζπλζήθε πξνθαιεί ηδηαίηεξν άγρνο θαη αγσλία ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ ηδηαίηεξε
δηαδηθαζία ησλ πξνθνξηθψλ Παλειιαδηθψλ Βμεηάζεσλ. Ώπφ ηε κία είλαη νη καζεηέο κε ηηο δπζθνιίεο θαη ηηο
αδπλακίεο ηνπο σο ππνςήθηνη, νη νπνίνη θξίλνληαη κε θνηλνχο φξνπο ζε κία μερσξηζηή δηαδηθαζία, θαη απφ ηελ
άιιε είλαη νη εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη σο βαζκνινγεηέο νθείινπλ λα είλαη ακεξφιεπηνη θαη αληηθεηκεληθνί,
ζεβφκελνη ηαπηφρξνλα ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πξνθνξηθήο εμέηαζεο. Ώπηή αθξηβψο ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη
πνπ απνηέιεζε ηελ αθνξκή γηα ηελ παξνχζα εξγαζία, θαζψο αθνξά ην ζχλνιν ζρεδφλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο
(καζεηέο, εθπαηδεπηηθνχο, γνλείο) θαη επεξεάδεη ηε δσή ηνπο εληφο θαη εθηφο ζρνιείνπ.
ε απηφ ην ζεκείν, θξίλεηαη ζθφπηκν λα γίλεη αλαθνξά ζηηο θαηεγνξίεο εθείλσλ ησλ ππνςεθίσλ, νη
νπνίνη ζπγθαηαιέγνληαη ζηνπο καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή/θαη αλαπεξία, ζπκκεηέρνπλ ζηε
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γεληθή εθπαίδεπζε θαη ζπλαγσλίδνληαη ζην πιαίζην ησλ Παλειιαδηθψλ Βμεηάζεσλ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο
ηππηθήο αλάπηπμεο, εμεηαδφκελνη, φκσο, πξνθνξηθά. χκθσλα κε ηελ εγθχθιην γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (Φ.251/44343/Ώ5/16-3-2018), ε νπνία αλαθνηλνπνηείηαη θάζε ρξφλν, νη ππνςήθηνη πνπ
εμεηάδνληαη πξνθνξηθά ζηηο Παλειιαδηθέο Βμεηάζεηο είλαη φζνη:
Βίλαη ηπθινί ή ακβιχσπεο ή κε πνζνζηφ αλαπεξίαο ζηελ φξαζή ηνπο ηνπιάρηζηνλ 67%
Έρνπλ θηλεηηθή αλαπεξία ζηα άλσ άθξα, κφληκε ή πξνζσξηλή, ηνπιάρηζηνλ 67%
Πάζρνπλ απφ ζπαζηηθφηεηα ησλ άλσ άθξσλ
Έρνπλ θάηαγκα ή θάπνηα άιιε πξνζσξηλή βιάβε ζηα άλσ άθξα πνπ ηνπο εκπνδίδεη λα γξάςνπλ
Παξνπζηάδνπλ εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο (δπζιεμία, δπζγξαθία, δπζαξηζκεζία, δπζαλαγλσζία,
δπζνξζνγξαθία)
6. Παξνπζηάδνπλ δηαηαξαρέο ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ, ησλ νπνίσλ ε γλσκάηεπζε ηνπ ΚΒ.Α.Α.Τ. ή ηνπ
Εαηξνπαηδαγσγηθνχ Κέληξνπ αλαγξάθεη φηη ν ελδεδεηγκέλνο ηξφπνο εμέηαζεο είλαη ν πξνθνξηθφο
Ώμίδεη λα ηνληζηεί φηη εμεηάδνληαη πξνθνξηθά, πιένλ ησλ πξνεγνχκελσλ καζεηψλ, θαη φζνη καζεηέο
έρνπλ «ζχλζεηεο γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο, παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ιφγσ
θαθνπνίεζεο, γνλετθήο παξακέιεζεο θαη εγθαηάιεηςεο ή ιφγσ ελδννηθνγελεηαθήο βίαο». ΐέβαηα, ζε απηέο ηηο
πεξηπηψζεηο ε γλσκάηεπζε ηνπ ΚΒ.Α.Α.Τ. ή ηνπ Εαηξνπαηδαγσγηθνχ Κέληξνπ έξρεηαη σο ζπκπιήξσκα ηεο
ηαηξηθήο βεβαίσζεο απφ Αεκφζην Ννζνθνκείν, φζνλ αθνξά ηε γνλετθή παξακέιεζε θαη εγθαηάιεηςε ή ηελ
ελδννηθνγελεηαθή βία, ή βεβαίσζεο απφ δηθαζηηθή αξρή ή εηζαγγειέα αλειίθσλ, φζνλ αθνξά ηελ παξαβαηηθή
ζπκπεξηθνξά. Βπηζεκαίλεηαη ηδηαίηεξα φηη ε εμέηαζε ησλ πξνθνξηθψο εμεηαδνκέλσλ δε δηαθέξεη απφ απηή ησλ
γξαπηψο εμεηαδφκελσλ ζπλππνςεθίσλ ηνπο. Έρνπλ θνηλά ζέκαηα, αθνινπζνχλ ην ίδην πξφγξακκα θαη ε
εμέηαζή ηνπο, ή, αιιηψο, ρξφλνο πξνεηνηκαζίαο γηα φζνπο εμεηάδνληαη πξνθνξηθά, έρεη ηελ ίδηα ρξνληθή
δηάξθεηα ζε μερσξηζηά, φκσο, εμεηαζηηθά θέληξα απφ απηά ησλ άιισλ ππνςεθίσλ.
1.
2.
3.
4.
5.

θνπφο ηεο έξεπλαο – Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα
Δ παξνχζα έξεπλα αθνξά ηελ εμέηαζε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή/θαη αλαπεξία
ζηηο Παλειιαδηθέο Βμεηάζεηο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο πνπ απηή πξνθαιεί ιφγσ ηεο πηζαλήο δχζθνιεο
δηαρείξηζήο ηνπο. θνπφο ηεο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηηο γλψζεηο πνπ έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα ηηο εηδηθέο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ηδηαίηεξα ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, πνπ είλαη ε πνιππιεζέζηεξε νκάδα ησλ εηδηθψλ
εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, θαη γηα ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ κε ΒΒΏ ή/θαη αλαπεξία ζηηο
Παλειιαδηθέο Βμεηάζεηο.
πγθεθξηκέλα, εέξεπλα επηρεηξεί λα δψζεη απαληήζεηο ζηα αθφινπζα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα:
1. Πνηνο είλαη ν βαζκφο εηνηκφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα αλαγλσξίζνπλ ηελ εηδηθή εθπαηδεπηηθή αλάγθε
ηνπ καζεηή πνπ αμηνινγνχλ;
2. Πψο αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηε ζπλχπαξμε καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη
καζεηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο;
3. Πνηεο είλαη νη αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε επηκφξθσζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο;
4. ε πνην βαζκφ γλσξίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη εθαξκφδνπλ ηηο νδεγίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο γηα ηελ
αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο;
5. ε πνην βαζκφ επεξεάδνληαη νη βαζκνινγεηέο απφ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
αμηνιφγεζεο καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο;
Δξεπλεηηθφ εξγαιείν - Γείγκα ηεο έξεπλαο
Δ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2017-2018.Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο, ζην πιαίζην
πνζνηηθήο έξεπλαο, ζπληάρζεθε θαη ρξεζηκνπνηήζεθε έλα εξσηεκαηνιφγηνπνπ απεπζχλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνχο
ηεο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζε εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη
δηδάζθνπλ ή έρνπλ δηδάμεη παλειιαδηθψο εμεηαδφκελα καζήκαηα θαη έρνπλ ζπκκεηάζρεη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά
ζε αμηνιφγεζε πξνθνξηθά εμεηαδφκελσλ καζεηψλ ζηηο Παλειιαδηθέο Βμεηάζεηο. Πξφθεηηαη γηα έλα δνκεκέλν
εξσηεκαηνιφγην, πνπ απνηειείηαη απφ δεθαηέζζεξηο εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ θαη κία εξψηεζε (ε ηειεπηαία
ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ) αλνηθηή, ζηελ νπνία νη εξσηψκελνη θαινχληαη λα δψζνπλ ηε δηθή ηνπο ζχληνκε
απάληεζε.

402

1st International Congress on Management of Educational Units
December 7-9, 2018, Thessaloniki, Greece

Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο
ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 96 εθπαηδεπηηθνί, απφ ηνπο νπνίνπο νη 36 είλαη άληξεο θαη νη 60
γπλαίθεο.Πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο (58,3%) ζπκκεηέρνληεο είλαη κεηαμχ 41-50 εηψλ, ελψέλα εμίζνπ
κεγάιν πνζνζηφ (55,2%) είλαη εθπαηδεπηηθνί κε κεγάιε πξνυπεξεζία ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε (16 έηε θαη άλσ)
θαη έρνπλ γίλεη δέθηεο ησλ αιιαγψλ πνπ πθίζηαληαη αξθεηά ζπρλά ζην εμεηαζηηθφ ζχζηεκα εηζαγσγήο ζηελ
Σξηηνβάζκηα Βθπαίδεπζε.ζνλ αθνξά ηελ εηδηθφηεηα, νη θηιφινγνη απνηεινχλ ζρεδφλ ηνπο κηζνχο
ζπκκεηέρνληεο (47,9%) ζηελ έξεπλα. Ώπηφ ίζσο ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί αλακελφκελν, θαζψο ε πιεηνςεθία
ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε είλαη εμ νξηζκνχ θηιφινγνη ιφγσ ησλ πνιιψλ γλσζηηθψλ
αληηθεηκέλσλ πνπ θαινχληαη λα δηδάμνπλ ζην ζρνιείν. εκαληηθφ ζεσξήζεθε λα δηεξεπλεζεί θαη ην επίπεδν
γλψζεσλ ησλ εξσηεζέλησλ. Σν πςειφ πνζνζηφ (52,1%) ησλ θαηφρσλ κεηαπηπρηαθνχ θαη δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ
θαηαδεηθλχεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ δηάζεζε γηα εκπινπηηζκφ ησλ γλψζεψλ ηνπο, κε πξνθαλή ζηφρν ηε
βειηίσζε ηεο παξερφκελεο παηδείαο, αιιά θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπο εμέιημε.Σέινο, ζηελ εξψηεζε πνπ αθνξά ηνλ
αξηζκφ ησλ αμηνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ ζηηο νπνίεο έρνπλ ζπκκεηάζρεη νη εξσηεζέληεο, ε απάληεζε κε ηηο ιίγεο
ζπκκεηνρέο (1-5) ζπγθεληξψλεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ (56,3%).
Γηα ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα αμηνπνηήζεθαλ εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηξφπν ελεκέξσζεο γηα
ηηο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ηε γλψζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα απηέο.Βπεηδή νη εξσηήζεηο
είλαηπνιιαπιήο επηινγήο, νη ζπλδπαζκνί ησλ απαληήζεσλ είλαη πνιππνίθηινη. ηελ εξψηεζε γηα ην αλ έρνπλ
ελεκεξσζεί νη εθπαηδεπηηθνί γηα ηηο ΒΒΏ νη 82 απφ ηνπο 96 ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα απάληεζαλ ζεηηθά, κε
πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο κηζνχο (65,85%) απφ απηνχο λα επηιέγνπλ ηελ πξνζσπηθή κειέηε σο ηξφπν
ελεκέξσζεο, αιιά θαη έλα εμίζνπ κεγάιν πνζνζηφ (56,09%) λα δειψλεη φηη παξαθνινχζεζε επηκνξθψζεηο
ζρεηηθέο κε ην ζέκα ησλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ. Οη δχν απηέο απαληήζεηο δείρλνπλ ηελ πξνζσπηθή
αλάγθε ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα απνθηήζνπλ, επίζεκα θαη αλεπίζεκα, πξφζζεηεο γλψζεηο γηα κία ηδηαίηεξε
ζπλζήθε κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε, θάηη πνπ θαίλεηαη θαη απφ ην φηη νη επηκνξθψζεηο σο επηινγή απάληεζεο
ζπλδπάδνληαη ζπλήζσο κε ηελ πξνζσπηθή κειέηε. εκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί φηη θαλέλαο δελ έρεη
παξαθνινπζήζεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζηελ Βηδηθή Ώγσγή.
ζνλ αθνξά ηελ εξψηεζε πνηα/πνηεο απφ ηηο ΒΒΏ γλσξίδνπλ, φπσο πηζαλψο ήηαλ αλακελφκελν, ηελ
πξσηνθαζεδξία θαηέρεη ε δπζιεμία, ηελ νπνία δειψλεη φηη γλσξίδεη ην 96,88% (93 εθπαηδεπηηθνί) ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, θαζψο είλαη ε πιένλ γλσζηή εθπαηδεπηηθή αλάγθε, ε νπνία πνιιέο θνξέο,
κάιηζηα, ζπγρέεηαη κε ηηο ππφινηπεο. Ώθνινπζνχλ κε 68,75% ε δπζγξαθία θαη νη δηαηαξαρέο ζην θάζκα ηνπ
απηηζκνχ (66 εθπαηδεπηηθνί). Σειεπηαία έξρεηαη ε δπζαξηζκεζία κε 53 απφ ηνπο εξσηεζέληεο (55,21%) λα ηε
γλσξίδνπλ, πνζνζηφ θαη απηφ αξθεηά πςειφ. ηε ζπλέρεηα, θιήζεθαλ λα δηεπθξηλίζνπλ αλ γλσξίδνπλ ηα
ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαζεκηάο απφ απηέο. Οη απαληήζεηο απνηππψλνπλ έλα αζξνηζηηθά πςειφηαην
πνζνζηφ (71,87%) λα δειψλεη φηη γλσξίδεη θαη φηη γλσξίδεη αξθεηά ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθξίλνπλ ηηο
εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (8,33% θαη 63,54% αληίζηνηρα). ΐέβαηα, ην πνζνζηφ (28,13%) φζσλ δειψλνπλ
φηη δελ ηα γλσξίδνπλ δελ είλαη ακειεηέν, αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη νη ζπγθεθξηκέλνη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη
λα αμηνινγήζνπλ καζεηέο κε ΒΒΏ θαη είλαη ππνρξεσκέλνη, εθ ηεο ζέζεψο ηνπο, λα δηαθξίλνπλ ηηο αλακελφκελεο
δπζθνιίεο θαη αδπλακίεο πνπ πξνθχπηνπλ ιφγσ ηεο εηδηθήο εθπαηδεπηηθήο αλάγθεο.
Δ ηζφηηκε ζπλεθπαίδεπζε καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κε καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο
ζεκαίλεη πξνζθνξά ηεο θαηάιιειεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο ζηηο ηάμεηο ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ ζηνπο πξψηνπο. Ώπηφ
ζεκαίλεη φηηε ιήςε επηηπρψλ απνθάζεσλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ είλαη κία δηαδηθαζία ηδηαίηεξα απαηηεηηθή
(Ώγαιηψηεο, 2012). Γη͐ απηφ, ζπρλά, ππνζηεξίδεηαη φηη ε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη αξλεηηθή θαη δε ζα
επηζπκνχζαλ λα ζπκπεξηιακβάλνληαη καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηελ ηάμε ηνπο, εηδηθά φηαλ
απηνί αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο.
Δ εξψηεζε γηα ην ηη πηζηεχνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα ηε ζπλχπαξμε καζεηψλ κε ΒΒΏ κε ηνπο καζεηέο
ηππηθήο αλάπηπμεο έξρεηαη λα απνηππψζεη ηηο απφςεηο ηνπο πάλσ ζε απηφ ην ζέκα. Πξφθεηηαη γηα κία εξψηεζε
πνιιαπιήο επηινγήο θαη απηφ ζεκαίλεη πιεζψξα δηαθνξεηηθψλ απαληήζεσλ. Οη 70 εξσηεζέληεο (72,92%)
δειψλνπλ φηη ηε ζεσξνχλ πξφθιεζε γηα ηνπο ίδηνπο, απφ ηνπο νπνίνπο, κάιηζηα, νη 5πξνζζέηνπλ φηη απνηειεί
κηα ζπρλή εηθφλα ζηελ ειιεληθή ζρνιηθή αίζνπζα θαη είλαη ρξήζηκε θαη γηα ην ίδην ην παηδί θαη γηα ηνπο
ζπκκαζεηέο ηνπ. Βπηπιένλ, ζε θάπνηεο απαληήζεηο πξνζηίζεηαη σο ζρφιην φηη ε ζπλεθπαίδεπζε απνηειεί
ηεξάζηηα επζχλε γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ, γηαηί είλαη ακθίβνιν αλ παξέρνληαη ίζεο επθαηξίεο κάζεζεο ζε φινπο
ηνπο καζεηέο. Γη‟ απηφ, ππνγξακκίδεηαη φηη ηα παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ρξεηάδνληαη ηε ζηήξημε
εθπαηδεπηηθψλ Βηδηθήο Ώγσγήο, θπξίσο ιφγσ ησλ απαηηεηηθψλ ξπζκψλ πξνεηνηκαζίαο γηα ηηο Παλειιαδηθέο
Βμεηάζεηο. Ώπηφ θαίλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη νη 19 απφ ηνπο 96 (πνζνζηφ 19,79%) ζπκκεηέρνληεο ζηελ
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έξεπλα ζεσξνχλ φηη ε ζπλεθπαίδεπζε πξνθαιεί πξφβιεκα ζην έξγν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ζε πεξίπησζε πνπ δελ
ππάξρεη ε βνήζεηα απφ εθπαηδεπηηθφ Βηδηθήο Ώγσγήο, φπσο ππνζηεξίδεη έλαο απφ απηνχο. Δ απάληεζε φηη ε
ζπλεθπαίδεπζε απνηειεί πξνβιεκαηηθή πξννπηηθή γηα ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ε απάληεζε φηη απνηειεί
ηξνρνπέδε ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ησλ άιισλ καζεηψλ ζπγθέληξσζαλ ίδην πνζνζηφ (11,46%), θάηη πνπ
ζεκαίλεη φηη πξάγκαηη αξθεηνί εθπαηδεπηηθνί ηελ αληηκεησπίδνπλ σο κία αξλεηηθή θαηάζηαζε.
Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ησλ πεξηζζφηεξσλ επξσπατθψλ θξαηψλ έρνπλ
θαζνξίζεη ηα εηδηθά πξνλφκηα πνπ είλαη αλάγθε λα απνιακβάλνπλ νη καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο,
κε θπξίαξρν ηε δπλαηφηεηα πξνθνξηθήο εμέηαζεο (Νηθνιφπνπινο, 2007). Απζηπρψο, φκσο, ππάξρεη άγλνηα γηα
ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο, κε απνηέιεζκααπηή λα έρεη κεηαηξαπεί ζε παλάθεηα (Ώζηέξε, 2017). Δ εξψηεζε
γηα ην απφ πνχ/πνηνλ έκαζαλ νη εθπαηδεπηηθνί λα αμηνινγνχλ καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ε νπνία
είλαη θαη απηή πνιιαπιήο επηινγήο, έξρεηαη λα επηβεβαηψζεη απηήλ ηε δηαπίζησζε. Δ εκπεηξία θαη ε ζπλεξγαζία
κε ζπλαδέιθνπο είλαη νη απαληήζεηο πνπ ζπγθέληξσζαλ ηα πςειφηεξα πνζνζηά κε 59,38% θαη 58,33%
αληίζηνηρα (57 θαη 56 απαληήζεηο αληίζηνηρα ζην ζχλνιν ησλ 96 εξσηεζέλησλ). Ώθνινπζεί ε επηινγή ηεο
κειέηεο ζρεηηθψλ εληχπσλ κε 46 απαληήζεηο (47,92%) θαη νη επηκνξθψζεηο, πνπ ζπγθέληξσζαλ 41 απαληήζεηο
(42,71%). Πνιχ ιίγνη απφ ηνπο εξσηεζέληεο, κφιηο 18 απφ ηνπο 96, έρνπλ ελεκεξσζεί γηα ηελ αμηνιφγεζε
καζεηψλ κε ΒΒΏ απφ ζρνιηθφ ζχκβνπιν θαη αθφκε ιηγφηεξνη, 8 εξσηεζέληεο, απφ ηηο βαζηθέο ζπνπδέο. Δ
εξψηεζε απηή θαηαδεηθλχεη κε ηνλ πιένλ πξνθαλή ηξφπν φηη νη εθπαηδεπηηθνί επελδχνπλ ζηελ πξνζσπηθή ηνπο
εκπεηξία θαη ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, γηα λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο δχζθνιεο
πξνθνξηθήο αμηνινγηθήο δηαδηθαζίαο ησλ Παλειιαδηθψλ Βμεηάζεσλ.
Σν επφκελν δήηεκα πνπ γελλάηαη είλαη θαηά πφζν νη εμεηαζηέο γλσξίδνπλ ηηο επίζεκεο νδεγίεο ηνπ
Τπνπξγείνπ Παηδείαο γηα ηελ αμηνιφγεζή ηνπο. Άιισζηε,νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηελ
θαζεκεξηλφηεηα ηνπ ζρνιείνπ νη καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ελππάξρνπλ θαη ζηηο εμεηάζεηο
(Reid, 2003).Σν 79,17% απάληεζε ζεηηθά, έλα πνζνζηφ πνπ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθφ,
ελψ ην 20,83% απάληεζε αξλεηηθά. Ώθφκε θαη απηφ, φκσο, ην πνζνζηφ δελ κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη ην γεγνλφο
φηη ππάξρνπλ βαζκνινγεηέο πνπ θαινχληαη λα αμηνινγήζνπλ, ελψ δε γλσξίδνπλ ηηο νδεγίεο ηνπ Τπνπξγείνπ.
ΐέβαηα, εδψ είλαη αλάγθε λα ηνληζηεί φηη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο πξνθνξηθήο -θαη φρη κφλν- αμηνιφγεζεο ησλ
ππνςεθίσλ ζηηο Παλειιαδηθέο Βμεηάζεηο ππάξρεη ε ζρεηηθή ελεκέξσζε απφ ηνλ επφπηε θάζε εμεηαδφκελνπ
καζήκαηνο.
Δ ηειεπηαία εξψηεζε ηεο έξεπλαο παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, θαζψο είλαη κηα εξψηεζε κε
πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζηελ νπνία θάζε εθπαηδεπηηθφο θιήζεθε λα δψζεη ηε δηθή ηνπ απάληεζε γηα ην
θπξίαξρν ζπλαίζζεκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνθνξηθήο εμέηαζεο καζεηψλ κε ΒΒΏ. ζνλ αθνξά ηδηαίηεξα ηνπο
καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, απαξαίηεηε θξίλεηαη ε ελζπλαίζζεζε θαη ε ηθαλφηεηα ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ λα παξαηεξεί ηηο αλάγθεο ηνπο (Connors & Stalker, 2007). Σν ζπλαίζζεκα πνπ θπξηαξρεί, φπσο
θαίλεηαη απφ ηηο απαληήζεηο 41 ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα (42,71%), είλαη ην άγρνο, ε αγσλία θαη ε αλεζπρία.
Με δηεπθξηλίζεηο, κάιηζηα, πνπ δίλνπλ νη ίδηνη απηά ηα ζπλαηζζήκαηα θπξηαξρνχλ ιφγσ ηεο πξνζπάζεηάο ηνπο
γηα ζσζηή αμηνιφγεζε θαη δίθαηε αληηκεηψπηζε ησλ ππνςεθίσλ, φρη κφλν ησλ εμεηαδφκελσλ πξνθνξηθά αιιά
θαη φζσλ εμεηάδνληαη γξαπηά, θαζψο νη ίδηνη είλαη νη βαζκνινγεηέο θαη ησλ γξαπηψλ. Δ αγσλία θαη ην άγρνο
πξνθχπηνπλ, φπσο θάπνηνη δειψλνπλ, θαη απφ ην γεγνλφο φηη δε γλσξίδνπλ αθξηβψο ηελ εηδηθή εθπαηδεπηηθή
αλάγθε θάζε ππνςεθίνπ θαη ηηο πηζαλέο αληηδξάζεηο ηνπ, αλαγλσξίδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ πηζαλή
αδπλακία θαη αλεπάξθεηά ηνπο. Δ αγάπε θαη ε ζπκπάζεηα είλαη θαη απηά ζπλαηζζήκαηα πνπ δφζεθαλ σο
απάληεζε απφ 10 εξσηεζέληεο (10,42%) ιφγσ ηεο θαηάζηαζεο, φπσο ππνζηεξίδεηαη, ησλ καζεηψλ, ρσξίο,
φκσο, απηφ λα ζεκαίλεη επλντθή κεηαρείξηζε, ελψ απφ ίδην αξηζκφ εξσηεζέλησλ ηνλίδεηαη ην αίζζεκα επζχλεο
(ρσξίο, βέβαηα, λα απνηειεί ζπλαίζζεκα) πνπ ηνπο βαξχλεη ηελ ψξα ηεο εμέηαζεο. ιεο νη απαληήζεηο είλαη
ελδεηθηηθέο γηα ηνπφζν ζηξεζνγφλνο είλαη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο καζεηψλ κε ΒΒΏ ή/θαη αλαπεξία ζηηο
Παλειιαδηθέο Βμεηάζεηοαθφκε θαη γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.
ε απηφ ην ζεκείν θξίλεηαη απαξαίηεην λα απνηππσζνχλ θαη θάπνηα άιια απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο
κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. ηελ εξψηεζε γηα ην αλ ηα ζρνιηθά βηβιία θαη ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ
ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηελ χπαξμε καζεηψλ κε ΒΒΏ ζηε ζρνιηθή ηάμε ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (89,6%)
απάληεζε αξλεηηθά. Βίλαη γλσζηφ φηηε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο καο βαζίδεηαη ζηελ εθαξκνγή ελφο
κνλνδηάζηαηνπ Ώλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (Μνπηαβειήο, 2017), ελψ νπζηαζηηθά θαηάιιειε
εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζεκαίλεη εθαξκνγή εμεηδηθεπκέλσλεθπαηδεπηηθψλπξνγξακκάησλ γηα ηηο ηδηαίηεξεο
αλάγθεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ καζεηψλ κέζα ζε έλα επεξγεηηθφ γηα φινπο πεξηβάιινλ ζπλεθπαίδεπζεο
(Σδνπξηάδνπ, 2008).ε έλα εμίζνπ κεγάιν πνζνζηφ εκθαλίδνληαη επηθπιαθηηθνί απέλαληη ζηηο δηαγλψζεηο ησλ
εηδηθψλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ, θαζψο ζεσξνχλ βέβαην (37,5%) θαη πηζαλφ (49%) φηη ππάξρεη πξφβιεκα
ππεξδηάγλσζεο ησλ ΒΜΑ ζηελ Βιιάδα.Σν γεγνλφο, άιισζηε, φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ αηηεκάησλ γηα
εμέηαζε πξνο ηα ΚΒ.Α.Α.Τ. αθνξά αμηνιφγεζε γηα καζεζηαθέο δπζθνιίεο ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα ππάξμνπλ
νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζην ζχλνιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο (Πνιπρξφλε, 2011).Σέινο, δειψλνπλ
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πεπεηζκέλνη ζε έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ (79,2%) φηη ζα έπαηδε ξφιν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνθνξηθήο εμέηαζεο,
αλ γλψξηδαλ αθξηβψο ηελ εηδηθή καζεζηαθή δπζθνιία ηνπ ππνςεθίνπ.
πκπεξάζκαηα
Σν ζρνιείν νθείιεη λα δεκηνπξγεί θνηλφηεηεο κάζεζεο πνπ βαζίδνληαη ζηνλ αλζξσπηζκφ, ηε
δηθαηνζχλε θαη ηε δεκνθξαηία θαη ζηηο νπνίεο ελεξγνί ζπκκέηνρνη είλαη θαη νη καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο ή/θαη αλαπεξία (νχιεο, 2002). ε απηφ ην ζρνιείν ε δηαθνξεηηθφηεηα αληηκεησπίδεηαη σο κία
επθαηξία γηα κάζεζε θαη φρη σο έλα πξφβιεκα πξνο επίιπζε (Armstrong, 2004). Έρνληαο απηέο ηηο ηδέεο σο
αθεηεξία, ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα έγηλε, φπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί, γηα λα δηεξεπλήζεη ηηο δπζθνιίεο θαη ηνπο
πξνβιεκαηηζκνχο πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο απφ ηε ζπλχπαξμε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή/θαη αλαπεξία κε καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο ζην γεληθφ ζρνιείν, αιιά θαη ηελ
πξνθνξηθή εμέηαζή ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Παλειιαδηθψλ Βμεηάζεσλ.
Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα παξνπζηάδνληαη λα γλσξίδνπλ πνηεο είλαη νη εηδηθέο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, φπσο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη είλαη ζε ζέζε λα
αλαγλσξίζνπλ κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε ην καζεηή κε ηηο δπζθνιίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ απηέο. Βίλαη, φκσο,
απαξαίηεην λα απνηππσζεί θαη ην πςειφ πνζνζηφ απηψλ πνπ δειψλνπλ άγλνηα γηα ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά
ησλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, θάηη πνπ ηνπο θαζηζηά αδχλακνπο απέλαληη ζηηο αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο
πνπ είλαη πηζαλφ λα πξνθχςνπλ.Παξ͐ φια απηά, νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ πιεηνςεθία ηνπο είλαη ζεηηθνί απέλαληη
ζηε ζπλεθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κε καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο. Ώθφκε θαη
ην φηη έλα πνζνζηφ ηνπο ηελ αληηκεησπίδεη σο πξφβιεκα ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ελδεηθηηθφ ηεο αδπλακίαο
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο λα παξάζρεη ηα θαηάιιεια ερέγγπα γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
έξγνπ ζηελ απαηηεηηθή θαζεκεξηλφηεηα ηεο ηάμεο. πσο θαη λα έρεη, θαλείο δελ κπνξεί λα παξαβιέςεη ηηο
επεξγεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο ζπλεθπαίδεπζεο ζην ζχλνιν ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο.
Βπηπιένλ, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ θαινχληαη λα δηδάμνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή/θαη αλαπεξία παξνπζηάδνληαη ζε θάπνην βαζκφ αλέηνηκνη γηα ην ξφιν ηνπο. ζνη
δήισζαλ ελεκεξσκέλνη γηα ηηο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ
ππνζηήξημαλ φηη είλαη απνηέιεζκα θπξίσο πξνζσπηθήο κειέηεο θαη επηθνπξηθά θάπνησλ επηκνξθψζεσλ ή ηεο
απνθηεζείζαο εκπεηξίαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Ώπηφ θαηαδεηθλχεη φηη νη εμεηάζεηο γηα
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο σο βαζκνινγεηέο δελ απνηεινχλ κία ηππηθή δηαδηθαζία, ζηελ νπνία ιεηηνπξγνχλ
δηεθπεξαησηηθά, αιιά φηη ε δηαζθάιηζε ησλ θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ νκαιή
δηεμαγσγή ηνπο πξνο φθεινο ησλ ππνςεθίσλ είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο. Ώπηφ, φκσο, πνπ ζα κπνξνχζε λα
ζεσξεζεί αδπλακία ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη φηη, ελψ ζπκπεξηιακβάλεη καζεηέο κε ΒΒΏ ζηελ ηάμε ηνπ γεληθνχ
ζρνιείνπ, δε κεξηκλά λα κεηαδψζεη ζπζηεκαηηθά θαη νξγαλσκέλα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηηο θαηάιιειεο
γλψζεηο, ψζηε απηνί λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο απξφζθνπηα. Άιισζηε, πξφθεηηαη θπξίσο γηα
εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο αγσγήο, ρσξίο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζηηο ΒΒΏ.
Βίλαη ζαθέο φηη φινη νη εκπιεθφκελνη εθπαηδεπηηθνί ζηηο Παλειιαδηθέο Βμεηάζεηο ελδηαθέξνληαη θαη
θνπηάδνπλ πξνο φθεινο φισλ ησλ ππνςεθίσλ, θαη ηδηαίηεξα απηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή/θαη
αλαπεξία. ηελ πεξίπησζε, φκσο, ησλ πξνθνξηθψλ εμεηάζεσλ, εθηφο απφ ην ηππηθφ ηεο δηαδηθαζίαο πνπ
αθνινπζείηαη, ππεηζέξρεηαη θαη ν ζπλαηζζεκαηηθφο παξάγνληαο͘ζπλαηζζήκαηα άγρνπο θαη αγσλίαο θαηαθιχδνπλ
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εμαηηίαο ηεο επηζπκίαο ηνπο λα είλαη αληηθεηκεληθνί θαη ακεξφιεπηνη απέλαληη ζε γξαπηψο
θαη πξνθνξηθψο εμεηαδνκέλνπο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αμηνπηζηία ησλ εμεηάζεσλ, αιιά θαη ε κέγηζηε
απφδνζε ησλ δπλαηνηήησλ φισλ αλεμαηξέησο ησλ καζεηψλ ζε έλα ζρνιείν αλνηρηφ ζε φινπο. Αελ πξέπεη λα
μερλάκε φηη, φπσο ηνλίδεη θαη ν Meijer (2003), φ,ηη ζεσξείηαη θαιφ γηα ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο ζεσξείηαη εμίζνπ θαιφ θαη γηα φινπο ηνπο καζεηέο.
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Πεξίιεςε
θνπφο ηεο παξνχζαο πξφηαζεο είλαη λα δψζεη κηα άιιε νπηηθήζηε ρνιηθή θνηλφηεηα, πεξηζζφηεξν
ζχλζεηε, αιιά θαη θαηλνηφκν,ζρεηηθά κε ηε δηεχζπλζε κηαο ρνιηθήο κνλάδαο. Ώθφκα θαη ζήκεξα, ν ξφινο ηνπ
Αηεπζπληή, πεξηνξίδεηαη (φζνλ αθνξά ην εχξνο θπζηθά θαη φρη ηνλ φγθν εξγαζίαο, ν νπνίνο είλαη ηεξάζηηνο) ζε
εζσηεξηθά δεηήκαηα ηνπ ρνιείνπ, ζηε δηεθπεξαίσζε ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ εξγαζηψλ θαη ζηε
ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ ρνιείνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Παηδείαο, ηηο
Αηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο θαη ην χιινγν Αηδαζθφλησλ. παληφηεξα,
ζπκκεηέρεη θαη ν χιινγνο γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ.
Λέμεηο-θιεηδηά: Ώλάιπζε, Management, ηφρνη, Αείθηεο, Ώμηνιφγεζε,

Δηζαγσγή
ην παξφλ paperζα πξνηαζεί έλα λέν, ζχγρξνλν θαη θαηλνηφκν κνληέιν δηεχζπλζεο ηνπ ρνιείνπ. Σν
ρνιείν είλαη απαξαίηεην λα ζεσξείηαη σο έλαο νξγαληζκφο, δσληαλφο θαη δπλακηθφο, αλεμάξηεηα απφ ην αλ
είλαη Εδησηηθφ (επηδηψθεη δειαδή κεηαμχ άιισλ λα έρεη νηθνλνκηθφ φθεινο) ή Αεκφζηνθαη θαηά ζπλέπεηα λα
δηνηθείηαη αλάινγα. Άιισζηε ζχκθσλα κε ηνλ γθνπξνχ ηνπ managementPeterDrucker (1989), νη κε
θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί ρξεηάδνληαη ζσζηφ managementγηαηί αθξηβψο δελ έρνπλ ην θέξδνο ψζηε λα δνπλ αλ
είλαη επηηπρεκέλνη.
Θα παξνπζηαζηνχλ λέεο ζεσξήζεηο φπσο ε παξνρή ππεξεζηψλ πςεινχ επηπέδνπ (πρ. απφθηεζε
γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ) ε ηθαλνπνίεζε ηνπ θνηλνχ – ζηφρνπ ηνπ ρνιείνπ (θπξίσο δειαδή ησλ καζεηψλ θαη
ησλ γνλέσλ ηνπο, αιιά φρη κφλν) θαη εζε καθξνρξφλην νξίδνληα, ελ γέλεη βειηίσζε ηεο εζληθήο παηδείαο,
ζηνηρεία ηα νπνία ζα νθείινπλ λα εληαρζνχλ ζηελ πεξηγξαθή εξγαζίαο ηνπ Αηεπζπληή ηνπ ρνιείνπ.
πλεπψο,ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξφηαζεο ζα παξνπζηαζηνχλ νξηζκέλα εξγαιεία ηεο επηζηήκεο ηνπ
Managementπξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο ελφο εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ ηα νπνία, εθφζνλ εθαξκνζηνχλ απφ
ην Αηεπζπληή ηνπ ρνιείνπ, ζα πξνζζέζνπλ αμία ηφζν ζηελ θαζαπηή δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, φζν θαη ζηελ ελ
γέλεη ιεηηνπξγία ηνπ ρνιείνπ.
Βλδεηθηηθά, νξηζκέλα απφ ηα εξγαιεία:


Αλάιπζε SWOT: Ώλάιπζε δειαδή, ησλ δπλαηψλ θαη αδχλαησλ ζεκείσλ ηνπ ρνιείνπ, φπσο επίζεο
θαη ησλ επθαηξηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ή ησλ απεηιψλ πνπ εκθαλίδνληαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ ρνιείνπ.



Θέζπηζε ηφρσλ θαη ηξαηεγηθψλ
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Αλαζθφπεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο έσο ηψξα κε
δείθηεο Απνδνηηθφηεηαο

Βπηπξφζζεηα, πξνηείλεηαη ε ζχληαμε ξεαιηζηηθψλ BusinessPlans, ηα νπνία ζα δίλνπλ καθξνπξφζεζκν
νξίδνληα ζηε Αηνίθεζε ηνπ ρνιείνπ θαη ζα αθήλνπλ παξαθαηαζήθε ζηνλ επφκελν Αηεπζπληή ψζηε λα
εμαζθαιηζηεί ε ζπλέρεηα. Θα γίλεη ινηπφλ κηα πξνζπάζεηα λα ζπλδπαζηνχλ δχν επηζηήκεο, απηή ηεο
παηδαγσγηθήο θαη απηή ηεο Αηνίθεζεο, νη νπνίεο πνιχ ζπρλά αθφκα θαη ζήκεξα ζεσξείηαη φηη δελ είλαη ζσζηφ
λα ζπλππάξρνπλ.
Μέζα απφ ηελ πξφηαζε απηή ζα παξνπζηαζηνχλ παξάιιεια θαη ηα νθέιε πνπ ζα έρεη ην ρνιείν, αιιά
θαη ε Παηδεία ζπλνιηθφηεξα κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ζηνηρείσλ θαη εξγαιείσλ ηνπ κάλαηδκελη ζηε Αηνίθεζε
ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ.
Αλάιπζε Τπάξρνπζαο Καηάζηαζεο
Πξνηνχ μεθηλήζεη ε αλάιπζε ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην κνληέιν δηεχζπλζεο ηνπ
ρνιείνπ, θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαθεξζνχλ νη ππάξρνπζεο αξκνδηφηεηεο ηνπ Αηεπζπληή ηεο ρνιηθήο κνλάδαο,
έηζη φπσο είλαη θαηαγεγξακκέλεο ζην ΦΒΚ 1340 (2002), φπσο απηφ Σξνπνπνηήζεθε κε ηελ Ώξ. 841/72/Εΐ ΤΏ ΦΒΚ 1180/2010)
Βλδεηθηηθά ινηπφλ, νξηζκέλεο αξκνδηφηεηεο ηνπ Αηεπζπληή, νη νπνίεο θαηαιακβάλνπλ ζεκαληηθφ ρξφλν
κέζα ζην σξάξην εξγαζίαο ηνπ Αηεπζπληή είλαη νη παξαθάησ:


Βθπξνζψπεζε ηνπ ζρνιείνπ



Δ εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ



Βθαξκνγή ησλ λφκσλ, ησλ πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ, ησλ θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ, ησλ
εγθπθιίσλ θαη νδεγηψλ απφ ην Τπνπξγείν θαη ηηο Αηεπζχλζεηο Βθπαίδεπζεο



Σήξεζε ηεο αιιεινγξαθίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ πάζεο θχζεσο βηβιίσλ θαη εληχπσλ πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.



χληαμε ηνπ σξνινγίνππξνγξάκκαηνο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηδάζθνληεο



Σήξεζε ηεο πεηζαξρίαο θαη επηβνιή θπξψζεσλ - πνηλψλ.

Ώπφ ηελ ελδεηθηηθή αλαθνξά ησλ παξαπάλσ βαζηθψλ θαζεθφλησλ ηνπ Αηεπζπληή, βγαίλεη ινηπφλ ην
ζπκπέξαζκα φηη ν ξφινο ηνπ έρεη ζε κεγάιν βαζκφ ην ραξαθηήξα δηεθπεξαησηή. Δ αιήζεηα φκσο είλαη ιίγν
δηαθνξεηηθή. Βθηφο απφ ηα παξαπάλσ γξαθεηνθξαηηθά θαζήθνληα, ν δηεπζπληήο έρεη ζχκθσλα κε ηνλ ίδην λφκν
(ΦΒΚ 1340 (2002), φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Ώξ. 841/72/Εΐ ΤΏ - ΦΒΚ 1180/2010) θαη θαζήθνληα
ιηγφηεξν γξαθεηνθξαηηθά, πεξηζζφηεξν ηερλνθξαηηθά θαη ηα νπνία ζπλάδνπλ θαη κε ηε βαζηθή επηδίσμε ηεο
παξνχζαο πξφηαζεο. Να παξνπζηαζηεί,δειαδή, έλα θαηλνηφκν κνληέιν Αηεχζπλζεο ελφο ρνιείνπ, ην νπνίν
δελ ζα απνηειεί επηπιένλεξγαζηαθφ βάξνο γηα ην δηεπζπληή, ζα ζπλάδεη κε ηηο πνιηηηθέο ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ζα
δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα βειηίσζε ηνπ ρνιείνπ. Βλδεηθηηθά μαλά, παξνπζηάδνληαη νξηζκέλα απφ απηά


Καζνδήγεζε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο.ζέζπηζε πςειψλ ζηφρσλ θαη εμαζθάιηζε ησλ
πξνυπνζέζεσλ επηηπρίαο



Βλεκέξσζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ καζεηψλ θαη ησλ γνλέσλ ηνπο, γηα ηελ
εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, ηνπο ζηφρνπο θαη ην έξγν ηνπ ζρνιείνπ.



πληνληζκφο ηνπ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ



Έιεγρνο ηεο πνξείαο ησλ εξγαζηψλ θαη παξνρή θαηεπζχλζεσλ πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ψζηε
λα αληαπνθξίλνληαη έγθαηξα ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ αλέιαβαλ



Ώμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε βάζε ηε λνκνζεζία, έρνληαο σο άμνλα ηεο αμηνιφγεζήο
ηνπ ηνπο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ.

ηε δεχηεξε νκάδα θαζεθφλησλ βιέπνπκε ζηνηρεία ηα νπνία έρνπλ άκεζε ζπλάθεηα κε ηελ επηζηήκε
ηνπ management.Πην ζπγθεθξηκέλα ζπκίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηε δηαδηθαζία ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ γηα
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Αεκφζηνπο θαη κε Κεξδνζθνπηθνχο Οξγαληζκνχο φπσο ηελ πεξηέγξαςε ν Bryson (1988). Γίλεηαη αληηιεπηφ
ινηπφλ φηη ππάξρεη ηφζν ε πξφβιεςε απφ πιεπξάο λνκνζέηε, φζν θαη ζπκθσλία απφ πιεπξάο ηεο επηζηήκεο ηνπ
management.Παξ‟ φια απηά δελ ππάξρεη νπζηαζηηθή εθαξκνγή απηψλ. Ίζσο γηαηί, φπσο ζεκεηψλεη ν Mintzberg
(1994), ν ζρεδηαζκφο (φπσο έρεη πξνβιεθζεί απφ ην λνκνζέηε) δελ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη απφ κφλνο ηνπ
ζηξαηεγηθέο. Ώλ ππάξρεη φκσο θαη έρεη επηιεγεί ζηξαηεγηθή, ηφηε ν ζρεδηαζκφο κπνξεί λα ηελ νξγαλψζεη, λα ηε
βειηηζηνπνηήζεη θαη λα ηελ θαηαζηήζεη βηψζηκε θαη ιεηηνπξγηθή.
Πξνηεηλφκελν κνληέιν Γηεχζπλζεο
ΐαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ πνπ πξνηείλεηαη, ζα απνηειεί λα
εκπινπηηζηεί ην έξγν ηνπ Αηεπζπληή κε πεξηζζφηεξν δεκηνπξγηθά ζηνηρεία (ρσξίο ηαπηφρξνλε επηβάξπλζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο ηνπ) έηζη ψζηε λα αιιάμεη θαη ε ζπλνιηθή ζεψξεζε ηνπ ρνιείνπ, σο ζεζκφ. Σα βήκαηα πνπ ζα
αλαιπζνχλ ζηε ζπλέρεηα, πξαθηηθά νδεγνχλ ζηε ζχληαμε ελφο αξρηθνχ Businessplanπνπ αθνξά ζηε ιεηηνπξγία
ηνπ ρνιείνπ, δίλεη ηελ θαηεχζπλζε, ζπλάδεη κε ηε γεληθή ηδέα ηεο παξνχζαο πξφηαζεο θαη θπζηθά κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί θαη λα είλαη ιεηηνπξγηθφ θαη απνδνηηθφ.
SWOT AnalysisΔθπαηδεπηηθήο Μνλάδαο
Δ επηινγή ησλ ζηφρσλ θαη ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ ζα αθνινπζεζείαπνηεινχλ ελδηάκεζα ζηάδηα ηνπ
ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ. Πξηλ ηεζνχλ νη ζηφρνη θαη νη ζηξαηεγηθέο ινηπφλ, κέζσ ησλ νπνίσλ ζα επηηεπρζνχλ νη
ζηφρνη απηνί, είλαη απαξαίηεην λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα αλάιπζε ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο. ην πιαίζην απηφ ζα
αλαιπζεί ην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ρνιείνπ θαη ζα γίλεη αλαγλψξηζε θαη θαηαγξαθή ησλ
δπλαηψλ ζεκείσλ θαη ησλ αδπλακηψλ πνπ έρεη ε ζρνιηθή Μνλάδα, αιιά θαη ελδερφκελεο επθαηξίεο ή απεηιέο
πνπ πξνέξρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Με ιίγα ιφγηα ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε πξψην ζηάδην
κηα SWOTanalysis.
Παξά ην γεγνλφο φηη νξηζκέλνη κειεηεηέο θαη ζπγγξαθείο φπσο πρ ν Porter (1985)θαη ν Argenti (1989)
νπ. αλαθ. ζε Pickton andWright(1998)ζεσξνχλ φηη ε SWOTanalysisπξέπεη λα πεξηγξάθεη ηνλ νξγαληζκφ πάληα
ζε ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκφ, ψζηε λα βγνπλ ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία ζα ζρεηίδνληαη κε ηελ απφθηεζε ή
δηαηήξεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, ζηελ πεξίπησζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο δελ ηζρχεη ε δηάζηαζε
απηή. Αελ είλαη ζθνπφο δειαδή, λα απνθηήζεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ε ρνιηθή κνλάδα, ζε ζρέζε κε
άιιεο κνλάδεο, αιιά λα βειηηψζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θαη λα παξέρεη ππεξεζίεο πςειφηεξνπ επηπέδνπ
ζηνπο καζεηέο θαη ζηνπο γνλείο ηνπο. Σν ηειεπηαίν δχλαηαη λα επηηεπρζεί θαη κφλν κέζα απφ ηε δηαδηθαζία
ζχληαμεο ηεο SWOTanalysis θαζψο εμ‟ νξηζκνχ ζα δνζεί έκθαζε ζηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε
ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ (Pickton andWright, 1998), ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηνπ ρνιείνπ πινπνηψληαο
παξάιιεια θαη κηα πξψηκε αμηνιφγεζε ε νπνία ζα ζπλεηζθέξεη ζηελ πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο παξερφκελεο
απφ ην ρνιείν πνηφηεηαο . (ζ.ζ. ε πξαγκαηηθή αμηνιφγεζε παξνπζηάδεηαη παξαθάησ)
Strengths – Γπλαηά εκεία
Ξεθηλψληαο ηελ αλάιπζε SWOT, ν Αηεπζπληήο ζα πξέπεη λα θαηαγξάςεη ηα δπλαηά ζεκεία ηνπ
ρνιείνπ, ηα ζηνηρεία εθείλα δειαδή ηα νπνία ΔΑΔ ΑΕΏΘΒΣΒΕ ην ρνιείν θαη αθνξνχλ πφξνπο,
πιενλεθηήκαηα θαη ζηνηρεία πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ (Houbenetal, 1999). Σα ζηνηρεία
απηά νθείιεη ην ρνιείν λα ηα δηαηεξήζεη θαη λα ηα βειηηψζεη πεξεηαίξσ. Βλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νξηζκέλα
παξαδείγκαηα πνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ρνιηθέο κνλάδεο θαη ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ δπλαηά ζεκεία


Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο (αίζνπζεο, εξγαζηήξηα, εμνπιηζκφο θιπ)



Βπίπεδν πξνζφλησλ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ



Αξαζηήξηνο χιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ



ρνιηθέο επηδφζεηο Μαζεηψλ

Ώλακθηζβήηεηα ππάξρεη πιεζψξα επηπιένλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία ν Αηεπζπληήο κε βάζε ην κνληέιν πνπ
πξνηείλεηαη, ζα πξέπεη λα εληνπίζεη θαη λα θαηαγξάςεη.
Weaknesses – Αδχλαηα εκεία
ην ίδην κήθνο θχκαηνο, αιιά απφ ηελ αληίζεηε πιεπξά, θπζηθά, ν Αηεπζπληήο ζα πξέπεη λα
αλαγλσξίζεη ζηνηρεία ηα νπνία απνηεινχλ ηξνρνπέδε ζηελ νκαιή πνξεία ηνπ ρνιείνπ. Πξνθαλψο, ζηε
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ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ζα δχλαλην λα εληαρζνχλ φια ηα πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία ζηα Strengths, ζηελ
πεξίπησζε φκσο πνπ απνπζηάδνπλ. Με ζθνπφ λα δνζεί κηα πεξηζζφηεξν ζαθήο θαηεχζπλζε ζηνλ αλαγλψζηε
αλαθέξνληαη νξηζκέλα ελδεηθηηθά ζηνηρεία.


Έιιεηςε κφληκνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ



Καθή ζπκπεξηθνξά καζεηψλ



Έιιεηςε επηθνηλσλίαο κεηαμχ καζεηψλ θαη δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ



Μεησκέλνη νηθνλνκηθνί πφξνη

Opportunities - Δπθαηξίεο
Σα ζηνηρεία πνπ αλήθνπλ ζηηο δχν παξαπάλσ θαηεγνξίεο αθνξνχλ ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο
ρνιηθήο κνλάδαο θαη ππάξρνπλ ή ζπκβαίλνπλ ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Ώληίζεηα, νη επθαηξίεο θαη νη
απεηιέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην ρνιείν έρνπλ ηξία πνιχ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά
1.

Ώθνξνχλ ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο κνλάδαο

2.

Δ ζρνιηθή κνλάδα ΑΒΝ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επεξεάζεη ηηο θαζαπηέο επθαηξίεο ή απεηιέο

3.

Σα απνηειέζκαηα ηνπο ζα επεξεάζνπλ (ή κπνξεί λα επεξεάζνπλ) ην ρνιείν ζην κέιινλ
Έηζη ινηπφλ, νξηζκέλεο επθαηξίεο πνπ ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνχλ ζε έλα ρνιείν κπνξεί λα είλαη νη

εμήο:


Κχθινο πξνζιήςεσλ δαζθάισλ θαη θαζεγεηψλ ζην Αεκφζην ηνκέα (φηαλ αλαθεξφκαζηε ζε
Αεκφζην ρνιείν)



Πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο καζεηψλ θαη δηδαζθφλησλ



Απλαηφηεηα γηα Ώλάπηπμε θαη Βθαξκνγή Καηλνηφκσλ Αξαζηεξηνηήησλ θαη Παξεκβάζεσλ
φπσο εκεξίδεο, πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα, ζεκηλάξηα θιπ

Threats - Απεηιέο
κνηα κε ηηο επθαηξίεο, αιιά πξνθαλψο έρνληαο αξλεηηθή ρξνηά, ζα αλαθεξζνχλ σο παξαδείγκαηα
νξηζκέλεο θαηαζηάζεηο ηηο νπνίεο δελ κπνξεί λα επεξεάζεη ν Αηεπζπληήο ηνπ ρνιείνπ θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ
νπνίσλ ελδέρεηαη λα έρνπλ αξλεηηθφ αληίθηππν ζηε ιεηηνπξγία, θαζεκεξηλφηεηα θαη ελ γέλεη ζηελ επίηεπμε ηεο
απνζηνιήο ηνπ ρνιείνπ


Με έγθαηξε πιήξσζε ζέζεσλ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ



Ώπαμίσζε / κε εθκεηάιιεπζε πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ



Ώιιαγέο ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην

Θέζπηζε ηφρσλ
Έρνληαο αλαιχζεη ινηπφλ ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε ηνπ ρνιείνπ, γλσξίδνληαο δειαδή ηα δπλαηά θαη
αδχλαηα ζεκεία θαη έρνληαο κηα πξψηε άπνςε γηα ην ηη επηθξαηεί ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ρνιείνπ θαη
πψο απηφ ζα επεξεάζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ καθξνπξφζεζκα θαζίζηαηαη εθηθηφ λα ζέζνπκε ζηφρνπο, ζηνηρείν ην
νπνίν εμάιινπ πεξηιακβάλεηαη θαη ζηηο ήδε πθηζηάκελεο αξκνδηφηεηεο θαη θαζήθνληα ησλ Αηεπζπληψλ. Με πην
απιά ιφγηα, λα δνχκε πνχ ζέινπκε λα είλαη ην ρνιείν ζε 3-5 ρξφληα απφ ζήκεξα. Οη βαζηθνί ζηφρνη πξέπεη λα
αθνξνχλ ηα ζηνηρεία πνπ πεξηγξάθεθαλ ζηελ αλάιπζε SWOT.
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Σα δπλαηά ζεκεία επηβάιιεηαη λα ζπλερίδνπλ λα πθίζηαληαη ζην ίδην αλ φρη ζε πςειφηεξν επίπεδν. Οη
αδπλακίεο αλ είλαη εθηθηφ λα δηνξζψλνληαη θαη λα εληζρχνληαη ψζηε, είηελα παχζνπλ λα ζεσξνχληαη
αδπλακίεοείηε λα κεηξηαζηεί ε επίδξαζε ηνπο (λα «θξπθηνχλ» δειαδή) θαηά ην βαζκφ πνπ είλαη εθηθηφ. Εδαληθά,
επηζπκείηαη λα κεηαηξαπνχλ ζε δπλαηά ζεκεία. Σαπηφρξνλα, νη ζηφρνη πνπ ζα ζέζνπκε ζα πξέπεη λα
πεξηιακβάλνπλ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ επθαηξηψλ πνπ έρνπλ εληνπηζζεί, αιιά θαη ηε κεηξίαζε ησλ επηπηψζεσλ
ησλ απεηιψλ, αλ φρη ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε επθαηξίεο γηα ην ρνιείν. Οη ππφινηπνη ζηφρνη πνπ ζα ηεζνχλ ζα
πξέπεη λα είλαη ζχκθσλνη κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, ηνπο θψδηθεο εζηθήο ελφο ρνιείνπ θαη λα εμππεξεηνχλ
ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο καθξνπξφζεζκα ζε ηνπηθφ θαη εζληθφ επίπεδν.
Σαπηφρξνλα, μεθαζαξίδεηαη φηη νη ζηφρνη απηνί δελ ζα πξέπεη λα ελέρνπλ ζηνηρεία αληαγσληζκνχ φζνλ αθνξά
ηνπο καζεηέο θαη ηα ίδηα ηα ζρνιεία. Γηα παξάδεηγκα, έλαο κε απνδεθηφο ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξφηαζεο
ζηφρνο ζα ήηαλ νη καζεηέο ηνπ ρνιείνπ Υ λα πεηχρνπλ πςειφηεξεο βαζκνινγίεο ζηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο
απφ ην ρνιείν Τ. Οη ζηφρνη ζα πξέπεη λα αθνξνχλ ηε ζρνιηθή κνλάδα εζσηεξηθά θαη ηελ απηφ-βειηίσζε ηεο.
Πξνηείλεηαη νη ζηφρνη λα αθνινπζνχλ ην πην επηηπρεκέλν ίζσο κνληέιν ζέζπηζεο ζηφρσλ, S.M.A.R.T.
ηνπ Drucker (1954). Σν κνληέιν απηφ απνηειεί αθξνζηηρίδα ησλ ιέμεσλ Specific, Measurable, Achievable,
Relevantθαη Time- Bound. Οη ζηφρνη δειαδή θξίλεηαη απαξαίηεην λα είλαη


αθείο (Specific): Να κελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα παξεξκελείαο ηνπο απφ θαλέλα απφ ηα
εκπιεθφκελα κέξε



Μεηξήζηκνη (Measurable): Να κπνξνχλ δειαδή λα παξνπζηαζηνχλ κέζα απφ θάπνην λνχκεξν



Δθηθηνί (Achievable): Ίζσο ην πην ππνθεηκεληθφ ζηνηρείν. Παξ‟ φια απηά νη ζηφρνη ζα πξέπεη
λα θηλνχληαη πάληα ζην πιαίζην ηνπ αλζξσπίλσο δπλαηνχ, ψζηε λα έρνπλ λφεκα θαη
ρξεζηκφηεηα.



ρεηηθνί (Relevant) κε ηελ απνζηνιή θαη ην φξακα ηνπ ρνιείνπ: Οη ζηφρνη ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο ζα πξέπεη λα αθνξνχλ ην ίδην ην ρνιείν, ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπο, φπσο επίζεο
ηνπο ζθνπνχο θαη ηελ απνζηνιή πνπ θαιείηαη λα θέξεη ζε πέξαο. Αελ κπνξεί λα είλαη
πξνζσπηθνί ηνπ εθάζηνηε Αηεπζπληή, νχηε θπζηθά αληίζεηνη κε ηε λνκνζεζία.



Υξνλνινγεκέλνη (Time- Bound): Οη ζηφρνη ζα πξέπεη λα έρνπλ ζαθή ρξνληθφ νξίδνληαη θαη
λα έρνπλ εθπιεξσζεί κέρξη ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ ζεκείν θαη φρη λα δηαηππψλνληαη κε
γεληθνχο κειινληηθνχο ρξνληθνχο πξνζδηνξηζκνχο.

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε παξαζέηνληαη νξηζκέλα ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα ζηφρσλ, νη νπνίνη ζηε
δηαηχπσζε ηνπο πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηνπ κνληέινπ S.M.A.R.T. Οη ζηφρνη ζα αθνξνχλ έλα φζν ην δπλαηφλ
επξχηεξν πιαίζην, απφ ηηο απιέο δηνηθεηηθέο θαη γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο κέρξη δεηήκαηα πεξηζζφηεξν
καθξνπξφζεζκνπ νξίδνληα.
1.

Σν 75% ησλ καζεηψλ λα έρεη πςειφηεξν γεληθφ κέζν φξν ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν
ηξίκελν/ηεηξάκελν.

2.

ια ε εηζεξρφκελε αιιεινγξαθία (ειεθηξνληθή θαη έληππε) ζα πξέπεη λα απαληεζείαπφ ην δηεπζπληή
ή ηνλ ππνδηεπζπληή εληφο ηεο ίδηαο εκέξαο

3.

Να απνθηεζεί κέρξη ην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο ζρνιηθήο ρξνληάο ν εμνπιηζκφο ηνλ νπνίν έρεη εηζεγεζεί ν
Καζεγεηήο Φπζηθήο γηα ην εξγαζηήξην

Ο πξψηνο ζηφρνο πιεξνί ηα θξηηήξηα θαζψο: είλαη ζαθήο (πνηνη; Σν 75% ησλ καζεηψλ. Ση πξέπεη λα
πεηχρνπλ; Τςειφηεξε βαζκνινγία), είλαη κεηξήζηκνο (75% ησλ καζεηψλ, βαζκνινγία εθθξαζκέλε απφ ην κέζν
φξν κεγαιχηεξε) είλαη εθηθηφο (δελ δηαηππψζεθε γηα παξάδεηγκα φινη νη καζεηέο λα έρνπλ 20 κέζν φξν), θπζηθά
θαη είλαη ζρεηηθνί κε ηελ απνζηνιή θαη ην φξακα ηνπ ρνιείνπ θαζψο πξνσζνχλ ηε βειηίσζε θαη εμέιημε ησλ
καζεηψλ θαη επίζεο είλαη Υξνλνινγεκέλνη, θαζψο ην ρξνληθφ πιαίζην είλαη ζαθέο θαη μεθάζαξν (κέρξη ην
ηέινπο ηνπ επφκελνπ ηξηκήλνπ/ηεηξακήλνπ). κνηα δηαπηζηψλεηαη θαη φηη νη ππφινηπνη ζηφρνη πιεξνχλ ηα
θξηηήξηα.
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Καζνξηζκφο ηξαηεγηθήοθαη ρεδίνπ Γξάζεο
Πξνρσξψληαο ζην επφκελν ζηάδην γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ πιάλνπ ηεο ρνιηθήο
κνλάδαο θαη έρνληαο πινπνηήζεη ηα πξνεγνχκελα βήκαηα ν Αηεπζπληήο πξέπεη λα θαζνξίζεη ηελ θαζαπηή
ζηξαηεγηθή πνπ ζα αθνινπζεζεί απφ ην ρνιείν, γηα ηελ εθπιήξσζε ηφζν ησλ ηφρσλ πνπ ηέζεθαλ ζην
πξνεγνχκελν βήκα, φζν θαη ηελ απνζηνιή ηνπ ρνιείνπ. εκεηψλεηαη φηη ε ζηξαηεγηθή απνηειεί ζηνηρείν πνπ
αθνξά ζην ρνιείν σο νξγαληζκφ θαη δελ ζα πξέπεη λα αιιάδεη θάζε θνξά πνπ αιιάδεη ν Αηεπζπληήο ή ην
δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ. Βμάιινπ απηφ είλαη θαη ην λφεκα ηφζν ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ελ γέλεη, φζν θαη ηεο
παξνχζαο πξφηαζεο.
Δ ζηξαηεγηθή, δηαηππψλεη νπζηαζηηθά ηελ απάληεζε ζην εξψηεκα: «Πψο ζα πάκε εθεί πνπ
επηζπκνχκε;». Πην ζπγθεθξηκέλα αθνξά ζην ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ
πινπνίεζε ησλ ηφρσλ. Οη δηαδηθαζίεο απηέο πεξηιακβάλνπλ ζπκθψλα κε ηνλ Houbenetal (1999) επηκέξνπο
ζρέδηα δξάζεο, Καηαλνκή Ρφισλ, αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ (Accountability), ρξνλνδηάγξακκα θαη
πξνγξακκαηηζκφο Αξάζεσλ, Οξηζκφο Πξνυπνινγηζκνχ (Budget)θαη θπζηθά αλακελφκελα απνηειέζκαηα απφ
θάζε ελέξγεηα (επηκέξνπο ηφρνη). Γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε ηε ζηξαηεγηθήο απαηηείηαη επηθνηλσλία ηνπ
ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ ζε φια ηα εκπιεθφκελα κέξε (Αηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, αξκφδηαΑηεχζπλζε Βθπαίδεπζεο
καζεηέο, γνλείο).
Πξνηνχ φκσο επηιεγεί ε ζηξαηεγηθή πνπ ζα αθνινπζεζεί, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα δηαηππσζνχλ
ελαιιαθηηθέο πηζαλέο ζηξαηεγηθέο θαη λα γίλεη αλάιπζε ησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ζεκείσλ ηεο θαζεκηάο, ε
νπνία ζα πεξηιακβάλεη αλάιπζε Κφζηνπο/νθέινπο.Αεδνκέλνπ φηη δελ ππάξρεη ε ηέιεηα ζηξαηεγηθή, παξά κφλν
ε βέιηηζηε αλά πεξίπησζε, είλαη ζεκαληηθφ λα «δπγίζνπκε» θαη λα ζπγθξίλνπκε ην ηη ζα θεξδίζνπκε
ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εθάζηνηε ζηξαηεγηθή θαη ην ηη ζα καο θνζηίζεη. Σν θφζηνο κπνξεί λα αθνξά ζην ρξφλν,
ρξήκα, ελέξγεηα θαη ςπρηθφ θφζηνο (Kotler, 2011) πνπ ζα δαπαλήζεη ηφζν ν Αηεπζπληήο, φζν θαη ην ίδην ην
ρνιείν. Κάζε πηζαλή ζηξαηεγηθή θπζηθά ζα εμεηαζηεί αλ είλαη εθηθηή κε βάζε ηε δηαζεζηκφηεηα Πφξσλ πνπ
έρεη πεξηγξαθεί κέζσ ηεο αλάιπζεο SWOT.

Αλαζθφπεζε - Αμηνιφγεζε- Αλαηξνθνδφηεζε
ην ηειεπηαίν κέξνο ηνπ ζηξαηεγηθνχ πιάλνπ ν Αηεπζπληήο πινπνηεί ηελ αλαζθφπεζε ηεο ιεηηνπξγίαο
ηνπ ρνιείνπ θαη αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ αιιά θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ ρνιείνπ
ζπλνιηθά. Δ αμηνιφγεζε πινπνηείηαη κε ζπιινγή θαη θξηηηθή αλάιπζε δεδνκέλσλ θαη έρεη σο ζθνπφ λα
απνηππψζεη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ ρνιείνπ, ην θαηά πφζν επηηεχρζεθαλ νη ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ θαη θπζηθά ηε
βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπ ρνιείνπ (Αίθηπν Βπξπδίθε, 2008). Απζηπρψο, πνιχ ζπρλά ε έλλνηα ηεο
αμηνιφγεζεο έρεη γίλεη αληηθείκελν ζπγθξνχζεσλθαζψο ζπλδέεηαη θαη ζπγρέεηαη κε ηελ θξηηηθή.
Δ αμηνιφγεζε ζε επηρεηξεζηαθφ επίπεδν (ζ.ζ. ε έλλνηα ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πεξηιακβάλεη θαη ηε ρνιηθή
κνλάδα θαη δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ην επηρεηξεκαηηθφ επίπεδν), ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηαδηθαζία ηεο
αλαηξνθνδφηεζεο (feedback) πξνζπαζεί λα θαιχςεη ηα θελά πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ηεο πξαγκαηηθήο
ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο θαη ηεο επηζπκεηήο (Ramaprasad, 1983), φπσο απηή έρεη νξηζηεί κέζα απφ ηνπο
ζηφρνπο. Βίλαη κηα ζπλερήο δηαδηθαζία, κε ηελ έλλνηα φηη δελ ζηακαηάεη πνηέ θαη δχλαηαη λα έρεη κνξθή
επίζεκε θαη αλεπίζεκε. Ώπφ έγγξαθε παξαηήξεζε απφ θάπνηνλ αλψηεξν κέρξη πξνθνξηθή επηβξάβεπζε απφ
θάπνην ζην ίδην επίπεδν ηεξαξρίαο. Δ αμηνιφγεζε κπνξεί λα έρεη θαη ζεηηθφ θαη αξλεηηθφ ραξαθηήξα θαη θπζηθά
πξέπεη λα είλαη επνηθνδνκεηηθή. Να κελ γίλεηαη εζηίαζε κφλν ζηα αξλεηηθά δεηήκαηα, αιιά θαη ζηα ζεηηθά. Δ
παξαηήξεζε φηη έρεη επηηεπρζεί έλαο ζηφρνο, καδί κε κηα ελδερφκελε απφδνζε επζήκσλ, απνηειεί θνκκάηη ηεο
δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο θαη αλαηξνθνδφηεζεο.
ε θάζε πεξίπησζε ε δηαδηθαζία απηή είλαη απαξαίηεην λα πινπνηείηαη ζθαηξηθά. θαηξηθά (ή αιιηψο
αμηνιφγεζε 360ν) κε ηελ έλλνηα φηη φιεονη εκπιεθφκελεο πιεπξέο νθείινπλ λα ζπκκεηέρνπλ ηφζν σο
αμηνινγνχληεο, φζν θαη σο αμηνινγνχκελνη. ηελ πεξίπησζεηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ε αμηνιφγεζε αθνξά ζηνπο
καζεηέο, ζην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, ηνλ ίδην ην Αηεπζπληή θαη θπζηθά ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ, ηε Αηεχζπλζε
Βθπαίδεπζεο θαη ην Τπνπξγείν.
Γηα ιφγνπο ζαθήλεηαο, αληηθεηκεληθφηεηαο θαη βειηηζηνπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αλαζθφπεζεο θαη
αμηνιφγεζεο, πξνηείλεηαη λα πινπνηείηαη κε ηε ρξήζε ησλ Γεηθηψλ Απφδνζεο (KeyPerformanceIndicators /
KPI‟s). Οη δείθηεο απηνί, πξαθηηθά, επηηπραίλνπλ ηε ζχγθξηζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο κε ην ζηφρν πνπ έρεη ηεζεί
θαη νξίδνληαη ζηελ πξάμε σο έλα θιάζκα, κε αξηζκεηή ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε θαη παξνλνκαζηή ην
ζηφρν πνπ είρε ηεζεί. Σν απνηέιεζκα ινηπφλ πνπ εμάγεηαη είλαη απνιχησο κεηξήζηκν θαζψο είλαη είηε ν κέζνο
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φξνο απφ θάπνην ζηνηρείν, είηε πνζνζηφ επί ηνηο 100. Παξαδείγκαηα Αεηθηψλ νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ είλαη νη παξαθάησ:


Πνζνζηφ καζεηψλ πνπ αχμεζαλ ηε βαζκνινγία ηνπο ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν
ηξίκελν/ηεηξάκελν



Με δηθαηνινγεκέλεο απνπζίεο καζεηψλ/εβδνκάδα



Ώξηζκφο πνιηηηζηηθψλ επηζθέςεσλ/ζρνιηθή ρξνληά

πσο θαη ζηε δηαδηθαζία ζέζπηζε ησλ ζηφρσλ, πθίζηαληαη νξηζκέλεο εξσηήζεηο νη νπνίεο πξέπεη λα
απαληεζνχλ, ψζηε λα νξίζνπκε ζσζηά έλα Αείθηε Ώπφδνζεο.


Πνην είλαη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα;



Γηαηί είλαη ζεκαληηθφο απηφο ν δείθηεο; Ση πεηπραίλνπκε αλ εθπιεξσζεί;



Πψο ζα γίλεη ε κέηξεζε; Πνηνο ζα θάλεη ηε κέηξεζε θαη θάζε πφηε;



Μπνξνχκε φλησο λα επεξεάζνπκε ην απνηέιεζκα θαη πψο;

Δ ρξήζε ησλ KPI‟sζπλάδεη θαη κε ην πην δεκνθηιέο πξφηππν δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ην ISO 9001:2015
(ΒΛΟΣ, 2015). Κάζε ζρνιηθή κνλάδα νξίδεη ηνπο KPIs νη νπνίνη ηελ εμππεξεηνχλ, αμηνινγνχλ ηελ πνξεία ηεο
κε βάζε ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί θαη ηνπο πφξνπο πνπ δηαζέηεη. Μπνξεί λα είλαη είηε γηα εζσηεξηθή είηε
εμσηεξηθή ρξήζε θαη θπζηθά δχλαληαη λα κεηαβάιινληαη.

πκπεξάζκαηα
Αηαβάδνληαο φια ηα παξαπάλσ έλαο Αηεπζπληήο ζα κπνξνχζε λα αλαξηεζεί γηαηί λα πηνζεηήζεη ην
πξνηεηλφκελν κνληέιν θαη λα αλαιάβεη λα ζπληάμεη ηξαηεγηθφ Πιάλν. Πξνζηίζεηαη κεγάινο φγθνο εξγαζίαο
(αλάιπζε, ζηνρνζεζία, αμηνιφγεζε θιπ), επηπιένλ αξκνδηφηεηεο θαη ζπληνληζκφο πεξηζζφηεξσλ αηφκσλ θαη
φια απηά ζην ήδε βεβαξπκκέλν πξφγξακκα ησλ Αηεπζπληψλ. χκθσλα κε ηνλBryson (1988) ινηπφλ


ρεδηάδεηαη ε κειινληηθή πνξεία ηνπ νξγαληζκνχ (ηνπ ρνιείνπ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε)
εθ ησλ πξνηέξσλ ρσξίο λα απαηηείηαη ζπλερψο θαη επαλαιακβαλφκελα ε θαηαγξαθή ησλ
δηάθνξσλ αλαγθψλ ηνπ ρνιείνπ. Με πην απιά ιφγηα δελ αλαθαιχπηεηαη ζπλέρεηα ν ηξνρφο,
άξα ππάξρεη θαη θαιχηεξνο πξνγξακκαηηζκφο



Αεκηνπξγείηαη ε βάζε γηα ηε γξεγνξφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε ιήςε κειινληηθψλ απνθάζεσλ



Ξεθαζαξίδνληαη ή/θαη ιχλνληαη νξγαλσζηαθά δεηήκαηα

Μέζα απφ ηηο αιιαγέο απηέο βειηηψλεηαη ε απνδνηηθφηεηα, εμνηθνλνκείηαη καθξνπξφζεζκα ρξφλνο θαη ινηπνί
πφξνη θαη είλαη επθνιφηεξν λα γίλεη πξνζαξκνγή ζηηο δηάθνξεο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη. Έρνληαο
πξνγξακκαηίζεη δξάζεηο θαη έρνληαο αλαζέζεη επηκέξνπο εξγαζίεο νη νπνίεο ζα νδεγήζνπλ ζηελ επίηεπμε ησλ
ζηφρσλ, απμάλεηαη θαη ε αλάκημε ησλ ππφινηπσλ stakeholders (δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, καζεηέο, γνλείο) ζηελ
θαζεκεξηλφηεηα ηνπ ρνιείνπ. Δ αλάκημε απηή, ζα θέξεη θαη κεγαιχηεξε παξαθίλεζε ζε φινποθαηά ηνπο
WoodandBryson (2008), ψζηε λα θάλνπλ θαη ην θάηη παξαπάλσ γηα ην ρνιείν, ζηνηρείν απαξαίηεην γηα λα
πξννδεχζεη θαη λα αλαπηπρζεί θαη καδί ηνπ ε εζληθή παηδεία.
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα ζθηαγξαθήζεη ηηο απφςεηο 201 εθπαηδεπηηθψλ κε δηαθνξεηηθά
δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, απφ 24 ζρνιεία ηνπ Ν. Υαιθηδηθήο,αλαθνξηθά κε ηελ χπαξμε ή φρη ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ρξεηάδεηαη έλαο ζρνιηθφο εγέηεο γηα λα δεκηνπξγήζεη έλα απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν.Πην
ζπγθεθξηκέλα ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζεσξεηηθφ κνληέιν ησλ Jantzi θαη Leithwood (1996) ζηελ ειιεληθή έθδνζε
(Γθφιηα, 2014), ην νπνίν κεηξάεη κέζα απφ έμη παξάγνληεο (φξακα, πξφηππα ζπκπεξηθνξάο, ελίζρπζε
αθνζίσζεο, παξνρή εμηδαληθεπκέλεο ππνζηήξημεο, πςειέο πξνζδνθίεο θαη παξνρή πλεπκαηηθήο δηέγεξζεο) ηε
ζπκπεξηθνξά ελφο κεηαζρεκαηηζηηθνχ εγέηε. Δ αλάπηπμε πνιπεπίπεδσλ κνληέισλ δνκηθήο εμίζσζεο θξίζεθε
απαξαίηεηε γηα ηε κειέηε ηνπ παξαπάλσ ζθνπνχ. Σα ζηαηηζηηθά παθέηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ην EQS
θαη MPlus.Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη,αλ θαη ε ζρνιηθή εγεζία ηνπ δείγκαηνο, κέζσ ησλ δηεπζπληψλ, παξέρεη
πξφηππα ζπκπεξηθνξάο, ελίζρπζε αθνζίσζεο,εμηδαληθεπκέλεο ππνζηήξημεο θαηπλεπκαηηθήο δηέγεξζεο, δελ
δηακνξθψλεη φξακα γηα ηνλ ζρνιηθφ νξγαληζκφ θαη δελ έρεη πςειέο πξνζδνθίεο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.
Βπηπξφζζεηα, νη εθπαηδεπηηθνί πηζηεχνπλ φηη νη δηεπζπληέο ηνπο δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξέρνπλ ηνπο
απαξαίηεηνπο πφξνπο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο πινπνίεζεο ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη επθαηξίεο
επηκφξθσζεο γηα ηελ αλάπηπμε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζρεηηθέο κε ην επάγγεικα ηνπο. Βίλαη πνιχ ζεκαληηθφ
λα επηζεκαλζεί φηη φιεο νη παξαπάλσ απφςεηο ππνζηεξίδνληαη απφ φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, αλεμαξηήησο
ζρνιηθήο θνπιηνχξαο, εληζρχνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ αλάγθε γηα άκεζε ελεκέξσζε θαη επηκφξθσζε ησλ
ζρνιηθψλ δηεπζπληψλ. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα, έγηλαλ εηζεγήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή
ηνπ ειιεληθνχζπγθεληξσηηθνχεθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή ησλ ζρνιείσλ
πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε απψηεξν ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζρνιείνπ πνπ έρεη σο
θχξην ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ καζεηψλ.
ΔΗΑΓΧΓΖ
Σα ηειεπηαία 20 ρξφληα, αλ θαηδηαθνξεηηθέο εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο είραλ σο απνηέιεζκα ηε
δεκηνπξγία κηαο πνηνηηθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο
απφ ζπγθεληξσηηθφ ζε απνθεληξσηηθφ, δίλνληαο πεξηζζφηεξεο αξκνδηφηεηεο ζηε ζρνιηθή εγεζία (Kyriakides, et
al., 2017), ε ζρνιηθή απηνλνκία παξακέλεη έλα ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ απαζρνιεί ηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε.
Πξνζεγγίδνληαο ηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα, ε πξνζσπηθφηεηα θαη ε εγεηηθή θαηάξηηζε θάζε
ζρνιηθνχ δηεπζπληή, έξρνληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ην έξγν ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο θαη λα ζπκβάιινπλ ζηε
δηαζθάιηζε κηαο απνηειεζκαηηθήο θαη απνδνηηθήο δηνίθεζεο. Ώλ θαη νη εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηοέρνπλ
επηθέξεη πνιιέο αιιαγέο ζην δηνηθεηηθφ θαη εγεηηθφ ξφιν πνπ θαιείηαη λα εμαζθήζεη έλαοδηεπζπληήο, έξεπλεο
έδεημαλ φηη θαη απφ κφλνο ηνπ έλαο απνηειεζκαηηθφο ζρνιηθφο δηεπζπληήο επεξεάδεη ηε ζρνιηθή θνπιηνχξα
αιιά θαη ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ (Branch, Hanushek, & Rivkin, 2012; Bryk et al., 2010; Hallinger, 2005;
Leithwood & Azah, 2016;Leithwood, Harris, & Hopkins, 2008;Rice, 2010; Waters, Marzano, & McNulty,
2003). Δ «Βπηηξνπή Γεξνπζίαο γηα ίζεο επθαηξίεο εθπαίδεπζεο» (U.S. Congress, 1970) είρε ππνζηεξίμεη φηη ε
εγεηηθή ζπκπεξηθνξά ελφο ζρνιηθνχ δηεπζπληή ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο, ζηνλ ηξφπν
δηδαζθαιίαο, ζην επίπεδν επαγγεικαηηθφηεηαο θαη εζηθήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο θαη ζηελ εμέιημε ηεο
απφδνζεο ησλ καζεηψλ. Έλαο ζρνιηθφο εγέηεο γίλεηαη πξφηππν θαη θαζνξίδεη ηε ζηάζε ησλ γνλέσλ θαη ησλ
καζεηψλ σο πξνο ην ζρνιείν. Βπηπξφζζεηα, έλαο απνηειεζκαηηθφο ζρνιηθφο εγέηεο βνεζά ηνπο εξγαδφκελνπο
λα θαηαλνήζνπλ ηνπο ξφινπο ηνπο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο, βειηηψλνληαο ηελ απφδνζή ηνπο, θαη ζπκβάιιεη ζηελ
αχμεζε ηεο παξαθίλεζεο, ηεο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο, ηεο απφδνζεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο
(Chelladurai, 2006).Τπνζηεξίδεηαη φηη πίζσ απφ απνηειεζκαηηθά ζρνιεία κε πςειή απφδνζε θξχβεηαη έλαο
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ππεχζπλνο δηεπζπληήο κε φξακα θαη ιηγφηεξν δνγκαηηθή ζπκπεξηθνξά (Bossert, 1985; HMI Inspectorate of
Schools, 1977; Major, 1988; Rosenbach & Taylor, 1998).
θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ζρνιηθψλ δηεπζπληψλ, ζθηαγξαθψληαο
ηηο δηαζηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία θαη απνπζηάδνπλ ή φρη απφ ηε ζπκπεξηθνξά
δηεπζπληψλ ηνπ Ν. Υαιθηδηθήο. Δ επηζήκαλζε κεηαζρεκαηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ αλαθνξηθά κε ηελ
ππνθίλεζε θαη θαζνδήγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηνπο δηεπζπληέο ηνπο, ζα εκπινπηίζεη ηηο γλψζεηο ησλ
ζρνιηθψλ εγεηψλ δίλνληαο λέεο εθπαηδεπηηθέο θαη δηνηθεηηθέο θαηεπζχλζεηο, ψζηε λα νδεγεζνχλ ζηελ αλάπηπμε
ελφο πγηνχο ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ πνπ ζα έρεη σο θχξην ζθνπφ ηελεπίηεπμε κηαο πην απνηειεζκαηηθήο
εθπαίδεπζεο αθφκα θαη ζε ζρνιεία φπνπ ε απηνλνκία ηεο δηνίθεζεο είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηε. Οη απαληήζεηο
ησλ εθπαηδεπηηθψλ εμαξηψληαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ δηεπζπληή ηνπο ζην επίπεδν ηνπ ζρνιείνπ, ε νπνία
δηαθνξνπνηείηαη ζε θάζε ζρνιηθή κνλάδα θαη έηζη ε αλάπηπμε πνιπεπίπεδσλ κνληέισλ δνκηθήο εμίζσζεο
θξίζεθε απαξαίηεηε γηα ηε κειέηε ηνπ παξαπάλσ ζθνπνχ.
Μεηαζρεκαηηζηηθή Ζγεζία
Ο ζεκαληηθφο ξφινο πνπ παίηει ο διευκυντισ του ςχολείου ζχει οδθγιςει ςτθν ανάπτυξθ και
διερεφνθςθ διαφορετικϊν κεωριϊν, ςτυλ και πρακτικϊν θγεςίασ. Ειδικότερα, θ ζννοια τθσ μεταςχθματιςτικισ
θγεςίασ (Transformational Leadership) ορίςτθκε, αρχικά, το 1978 από τον Burns, ο οποίοσ ιςχυρίςτθκε ότι ςτθ
μεταςχθματιςτικι θγεςία, οι θγζτεσ και οι οπαδοί ςυμμετζχουν ςε μια αμοιβαία διαδικαςία μεταφζροντασ ο
ζνασ τον άλλο ςε υψθλότερα επίπεδα θκικισ και κινιτρων. φμφωνα με τον Βass (1985) ςτθ
μεταςχθματιςτικι θγεςία ο θγζτθσ επθρεάηει τουσ οπαδοφσ, οι οποίοι προορίηονται να εμπιςτευκοφν, να
καυμάςουν και να ςεβαςτοφν τον θγζτθ. Οι μεταςχθματιςτικοί θγζτεσ ςτθρίηουν και ενιςχφουν τα μζλθ τθσ
ομάδασ να δουλζψουν ξεπερνϊντασ τισ κανονικζσ προςδοκίεσ,αυξάνοντασ τα κίνθτρα για τθν εργαςία,
ενιςχφοντασ τθν αυτο-αποτελεςματικότθτα και τθ κζλθςθ των μελϊν να αποδεχτοφν καινοτομίεσ και νζεσ
προκλιςεισ ςτθν εργαςία τουσ (Bass & Avolio, 1997). Λίγο αργότερα,οι Leithwood & Duke, (1999) διερεφνθςαν
τθν πικανότθτα εφαρμογισ τθσ μεταςχθματιςτικισ θγεςίασ, όπωσ τθν όριςαν οι Burns (1978)και Bass
(1985),ςτθν εκπαιδευτικι διοίκθςθ. Σο αποτζλεςμα ιταν να δθμιουργθκεί ζνα νζο μοντζλο
μεταςχθματιςτικισ θγεςίασ, προερχόμενο από τθ μελζτθ ςχολικϊν μονάδων (Jantzi & Leithwood, 1996; Mees,
2008). Η μεταςχθματιςτικι θγεςία κεωρείται ςιμερα ίςωσ θ πιο ιδανικι πρακτικι θγεςίασ ςτα ςχολεία
(Hallinger, 2003; Gkolia, Belias & Koustelios, 2016, 2015;Steinberg, 2013; Γκόλια, 2014). Ζτςι, λοιπόν,
προζκυψαν 8 διαςτάςεισ οι οποίεσ χαρακτθρίηουν τθ μεταςχθματιςτικι θγεςία ςτο ςχολείο (Jantzi &
Leithwood, 1996):
Οηθνδφκεζε (νξηζκφο θαη ζρεκαηηζκφο) νξάκαηνο ηνπ ζρνιείνπ (Identifying and articulating a vision):
Οη εγέηεο δεκηνπξγνχλ λέεο επθαηξίεο γηα ην ζρνιείν ηνπο. Ώλαπηχζζνπλ, ζρεκαηίδνπλ θαη εκπλένπλ ηνπο
άιινπο, έρνληαο φξακα γηα ην κέιινλ.
Καζνξηζκφο ζηφρσλ (Fostering the acceptance grouping goals): Οη εγέηεο πξνζπαζνχλ λα πξνσζήζνπλ
ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εξγαδφκελσλ κε ζθνπφ λα δνπιέςνπλ φινη καδί γηα ηελ επίηεπμε θνηλψλ ζηφρσλ.
Παξνρή εμαηνκηθεπκέλεο ππνζηήξημεο (Providing individualized support): Ο εγέηεο δείρλεη ζεβαζκφ
ζηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ ζρνιείνπ θαη ελδηαθέξεηαη εμαηνκηθεπκέλα γηα ηα πξνζσπηθά αηζζήκαηα θαη ηηο
αλάγθεο ηνπ θάζε εξγαδνκέλνπ.
Πλεπκαηηθή δηέγεξζε (Intellectual stimulation): Ο εγέηεο πξνθαιεί ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ λα
επαλεμεηάζεη δεηήκαηα εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη λα μαλαζθεθηεί ηνλ ηξφπν εθηέιεζήο ηνπο.
Παξέρνληαο θαηάιιεια πξφηππα (Providing an appropriate model): Ο εγέηεο είλαη παξάδεηγκαπξφηππν γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ ζρνιείνπ. Οη εξγαδφκελνη δέρνληαη θαη αθνινπζνχλ ηνλ εγέηε κε ηηο αμίεο
πνπ ελζηεξλίδεηαη.
Τςειέο πξνζδνθίεο απφδνζεο (High-performance expectations): Ο εγέηεο εζηηάδεη ζηελ θαιχηεξε
απφδνζε ηνπ ζρνιείνπ, έρεη πςειέο πξνζδνθίεο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαη, ηέινο, δελ ζπκβηβάδεηαη κε ηε
κεηξηφηεηα ζηε δνπιεηά (Jantzi & Leithwood, 1996).
Δληζρχνληαο ηε ζρνιηθή θνπιηνχξα: Ο εγέηεο εληζρχεη ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, ην
κνίξαζκα ησλ επζπλψλ, πξνσζψληαο έλα θιίκα ελδηαθέξνληνο θαη εκπηζηνζχλεο κεηαμχ φισλ κέζα ζηελ
νκάδα. Σέινο, παξνηξχλεη ηε ζπρλή θαη άκεζε επηθνηλσλία γηα ηελ επίηεπμε ησλ θχξησλ αληηθεηκεληθψλ
ζηφρσλ, πνπ ζέηεη ην ζρνιείν (Leithwood, 1994).
πγθξνηψληαο ζπλεξγαζίεο: Ο εγέηεο εληζρχεη θαη πάιη ηε δπλαηφηεηα γηα ηε ζπκκεηνρή φισλ ζηνπο
θνηλνχο ζηφρνπο, φκσο δίλεη θαη ηελ απηνλνκία ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα επηιχνπλ κφλνη ηνπο αλαθχπηνληα
πξνβιήκαηα θαη αιιάδεη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίεο, ψζηε λα είλαη ζίγνπξνο φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζπλεξγάδνληαη
κεηαμχ ηνπο (Leithwood, 1994).
Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ ην παξαπάλσ κνληέιν ησλ Jantzi θαη Leithwood (1996), πξνθχπηεη φηη ε
κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία είλαη κηα απαξαίηεηε δηαδηθαζία εγεζίαο γηα ηηο πξνθιήζεηο ζηελ εθπαίδεπζε θαη
ζεσξείηαη φηη ν δηεπζπληήο ελφο ζρνιείνπ κνηξάδεηαη ηελ εγεζία ηνπ ζρνιείνπ κε ηνπο θαζεγεηέο. Ώθφκε
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ζχκθσλα κε ην κνληέιν ν δηεπζπληήο δελ ειέγρεη ηνπο θαζεγεηέο, αιιά παξέρεη εμαηνκηθεπκέλε ππνζηήξημε,
πλεπκαηηθή δηέγεξζε,απηνλνκία ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, εκπλέεηφξακα ζην ζρνιείν θαη πξνσζεί ηε ζπλεξγαζία
κε ζθνπφ ηνπο θνηλνχο ζηφρνπο ηεο νκάδαο.
Έρνπλ δηεμαρζεί δηάθνξεο εξεπλεηηθέο κειέηεο, νη νπνίεο εμέηαζαλ ηνλ ξφιν ηνπ κεηαζρεκαηηζηηθνχ
εγέηε-δηεπζπληή ζην ζρνιείν. Πην ζπγθεθξηκέλα, έλαο κεηαζρεκαηηζηηθφο εγέηεο έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα
δεκηνπξγεί πςειά επίπεδα αθνζίσζεο,λα πξνάγεη ηελ αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ επηηπρή εηζαγσγή λέσλ
κεηαξξπζκίζεσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ αιιαγψλ ζηηο ζρνιηθέο θνηλφηεηεο (Cheng, 1997; Jantzi & Leithwood,
1996).Βπηπξφζζεηεο έξεπλεο έδεημαλ φηη έλαο κεηαζρεκαηηζηηθφο εγέηεο παξέρνληαο εμηδαληθεπκέλε πξνζνρή,
αλαθνξηθά κε ηηο αλάγθεο θαη ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε ησλ κειψλ ηεο νκάδαο ηνπ, εκπλέεη θαη παξαθηλεί ηα
κέιε ηεο νκάδαο λα μεπεξάζνπλ ηηο πξνζδνθίεο ηνπο θαη λα ζέζνπλ λέεο πξνθιήζεηο ζηελ επίηεπμε ηνπ
νξάκαηνο αδηαθνξψληαο γηα ηα φπνηα πξνβιήκαηα κπνξεί λα πξνθχςνπλ(Bass, 1985; Bass & Riggio, 2006;
Jantzi & Leithwood, 1996).Βηδηθφηεξα,έλαο ζρνιηθφο κεηαζρεκαηηζηηθφο εγέηεο, σο θνξέαο θαη δηακνξθσηήο
ηεο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο, έρνληαο δηακνξθψζεη φξακα γηα ηε ζρνιηθή κνλάδα πνπ δηνηθεί, βνεζάεη λα ιπζνχλ
απνηειεζκαηηθά ηα πξνβιήκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλκέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ελζαξξχλεη ηελ ακθηζβήηεζε
ησλ ππαξρνπζψλ πξαθηηθψλ θαη πνιηηηθψλ, εληζρχνληαο λέεο θαηλνηφκνπο κεζφδνπο θαη απμάλνληαο ηελ
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Liontos,1992; Stone,1992).Ώθφκε, έξεπλεο ησλ Leithwood θαη
Jantzi (1996) θαη Alger (2008) έδεημαλ φηη ε κεγαιχηεξε πξφθιεζε ελφο ζρνιηθνχ εγέηε είλαη λα ζέζεη σο
φξακα ζηε ζρνιηθή κνλάδα, ηε δεκηνπξγία ελφο παξαγσγηθνχ ζρνιείνπ, κε κηα ζηαζεξή ζρνιηθή θνπιηνχξα, ε
νπνία ζα έρεη σο ζηφρν ηε ζπλερή εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ θαη
δεμηνηήησλ ησλ θαζεγεηψλ, αιιά θαη ηε ζπλερή εμέιημε θαη βειηίσζε ηεο κάζεζεο. Βπηπιένλ, πξφζθαηεο
έξεπλεο (Griffith, 2004; Leithwood & Azah, 2016;Uiterwijk-Luijk, Krüger, Zijlstra & Volman,
2017;Ώζαλαζνχια-Ρέππα, 2008) έδεημαλ φηη έλαο ζρνιηθφο εγέηεο κε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεηηθή ζπκπεξηθνξά,ν
νπνίνο δηαθξίλεηαη γηα ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα κεηαδίδεη ην φξακα γηα ηε ζρνιηθή κνλάδα, λα εγείηαη θάπνηαο
αιιαγήο, λα ζηεξίδεη θαη λα πξνσζεί ηελ θαηλνηνκία, κπνξεί θαη θηλεηνπνηεί ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο
πξνο ηελ νηθνδφκεζε ελφο θνηλνχ νξάκαηνο κε θνηλή θνπιηνχξα, δεκηνπξγψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ζεηηθφ
αληίθηππν ζηα θίλεηξα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε.πκπεξαζκαηηθά, ε ζπλερήο
ελεκέξσζε θαη εμέιημε ησλ ζρνιηθψλ δηεπζπληψλ, αλαθνξηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε,ζα ηνπο παξέρεη
φια εθείλα ηα εθφδηα ψζηε λα αληεπεμέιζνπλ κε απνηειεζκαηηθφηεηα ζην δχζθνιν έξγν ηνπο.
Μεζνδνινγία
1.1
Δξγαιεία κέηξεζεο
Γηα ηε κέηξεζε ησλ κεηαβιεηψλ ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο ηνπ δηεπζπληή ελφο ζρνιείνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε ε εηεξν-αλαθνξά. Αειαδή, αληί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε απηφ-αμηνιφγεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ εγέηε,
ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα λα πεξηγξάςνπλ ηνλ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. Ο
ζθνπφοηεο ρξήζεο ηεο εηεξν-αλαθνξάο ήηαλ ε ελίζρπζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ απαληήζεσλ θαη ε απνθπγή
πςειήο αμηνιφγεζεο ησλ ίδησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, φπσο έρεη δηαπηζησζεί φηη ζπκβαίλεη ζε πνιιέο έξεπλεο,
φπνπ νη ζπκκεηέρνληεο έηεηλαλ λα αμηνινγνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο πςειφηεξα ζε ζχγθξηζε κε ηελ εθηίκεζε ησλ
πθηζηακέλσλ, εάλ πξφθεηηαη γηα εγέηε, ησλ καζεηψλ εάλ πξφθεηηαη γηα εθπαηδεπηηθνχο, ελψ αθφκε ζε πνιιέο
έξεπλεο, δελ εληνπίζηεθαλ επηδξάζεηο φηαλ ηα δεδνκέλα πξνέθπςαλ απφ απηφ-αμηνιφγεζε (Bolman & Deal,
1991, 1992; Brandsma & Knuver, 1989; Kythreotis, Pashiardis, & Kyriakides, 2010; Van de Grift & Houtven,
1999). Έηζη ινηπφλ, ε έξεπλα ζηεξίρζεθε ζηελ αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ζρνιηθψλ δηεπζπληψλ βάζεη ηεο
ειιεληθήο έθδνζεο ηνπεξσηεκαηνινγίνπ ηεο Δγεζίαο ηνπ Αηεπζπληή (Principal Leadership Questionnaire-PLQ)
(Γθφιηα, 2014), ην νπνίν ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηηο δηαζηάζεηο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο
(παξνρή νξάκαηνο, πξφηππα ζπκπεξηθνξάο, ελίζρπζε αθνζίσζεο, παξνρή εμηδαληθεπκέλεο ππνζηήξημεο,
παξνρή πλεπκαηηθήο δηέγεξζεο θαη ζέζε πςειψλ πξνζδνθηψλ νη νπνίεο αλαπηχζζνληαη ζε 23 εξσηήζεηο) ζην
ζρνιηθφ ζπγθείκελν, φπσο φξηζαλ νη Jantzi θαη Leithwood (1996) (Παξάξηεκα Ε). Σν PLQ είλαη έλα έγθπξν θαη
αμηφπηζην εξγαιείν κέηξεζεο, ην νπνίν έρεη κεηαθξαζηεί ζηα ειιεληθά, αθνινπζψληαο φιεο ηηο απαξαίηεηεο
δηαδηθαζίεο εγθπξνπνίεζεο θαη αμηνπηζηίαο εξγαιείσλ κέηξεζεο (Γθφιηα, 2014).
1.2
Γείγκα
Tν δείγκα ηεο πηινηηθήο έξεπλαο πεξηιάκβαλε 201 εθπαηδεπηηθνχο απφ 24 ζρνιεία πξνεξρφκελα απφ
ηνλ Ν. Υαιθηδηθήο.Οη ζπκκεηέρνληεο δηαθξίλνληαλ ζε 66 (32.8%) άλδξεο θαη 135 (67.2%) γπλαίθεο. Δ ειηθία
ησλ εθπαηδεπηηθψλθπκαηλφηαλ απφ 24 έσο 63 ρξφληα, κε κέζν φξν ηα 45 ρξφληα. Ώπφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νη 32
(16%) είραλ κεηαπηπρηαθνχο ηίηινπο ζπνπδψλ. Σέινο, φζνλ αθνξά ζηελ εξγαζηαθή ηνπο ζρέζε 177 (88,5%)
ήηαλ κφληκνη ππάιιεινη θαη 24 (11,5%) αλαπιεξσηέο.
1.3
Γηαδηθαζία
Σηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ρξήζε ησλ δνκηθψλ κνληέισλ εμίζσζεο ζε κεγάιν αξηζκφ
εξεπλψλ ζην ρψξν ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ. ηαλ ρξεηάδεηαη λα γίλεη αλάιπζε δεδνκέλσλ φπνπ ππάξρνπλ
ιαλζάλνληεο παξάγνληεο, ηφηε ε ρξήζε ησλ δνκηθψλ κνληέισλ εμίζσζεο (SEM)ππεξηζρχεη ζε ζρέζε κε ηελ
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Multivariate Analysis of Variance (MANOVA), ε νπνία δελ επηηξέπεη ηελ επηινγή ζπλδηαθπκάλζεσλ ζε
δεπγάξηα (Byrne, 2006; Demetriou, Kyriakides, & Avraamidou, 2003;Thompson & Green, 2006). Γηα ηνλ
έιεγρν ηεο δνκήο ηνπ ζεσξεηηθνχ κνληέινπ έγηλε επηβεβαησηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε (Confirmatory Factor
Analysis - CFA) κε ηε βνήζεηα ησλ δνκηθψλ κνληέισλ εμίζσζεο (Structural Equation Modelling – SEM)
(Byrne,1994; Raycov & Marcoulides, 2011).Οη δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ
κνληέινπ ήηαλ Chi-square (ρ2) test, ratio Chi-square (ρ2) test/DF, Root Mean Square Error of Approximation
(RMSEA) and Comparative Fit Index (CFI)(Bentler, 1990). Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ ησλ κνληέισλ
ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο Μέγηζηεο Πηζαλνθάλεηαο (ΜΠ) ησλ δνκηθψλ εμηζψζεσλ (Marcoulides &
Schumacker, 2001; Γθφιηα, 2014).
Γηα ηε κειέηε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ κεηαζρεκαηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ
δηεπζπληψλ θαη ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ αμηνιφγεζαλ ηνπο δηεπζπληέο
ηνπο, ρξεζηκνπνηήζεθε ε αλάιπζε ησλ πνιπεπίπεδσλ δνκηθψλ κνληέισλ εμίζσζεο (Multilevel Analysis). Δ
ρξήζε ησλ πνιπεπίπεδσλ κνληέισλ αλάιπζεο ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο είλαη πιένλ απαξαίηεηε, θαζψο
δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα κεηξεζνχλ νη πνηθίιεο επηδξάζεηο ζηα επίπεδα καζεηήο, εθπαηδεπηηθφο-ηάμε, ζρνιείν
(Snijders & Bosker, 1999). Βπηπξφζζεηα, ηα πνιπεπίπεδα κνληέια αλάιπζεο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνλ
εξεπλεηή λα κειεηήζεη ηελ χπαξμε ή φρη αιιειεπηδξάζεσλ αλάκεζα ζε κεηαβιεηέο πνπ βξίζθνληαη ζε
δηαθνξεηηθά επίπεδα (cross-level interaction) (Κπξηαθίδεο, 2007). Πην ζπγθεθξηκέλα, εάλ ν εξεπλεηήο κειεηήζεη
ηηο ζρέζεηο πνπ εδξάδνληαη ζην καθξν-επίπεδν (επίπεδν ζρνιείνπ - δηεπζπληήο) ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ
φηη ε αμηνπηζηία ησλ δεδνκέλσλ εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ κνλάδσλ πνπ βξίζθνληαη ζην κηθξν-επίπεδν
(εθπαηδεπηηθφο). Βπίζεο, νη Rowan, Raudenbush θαη Kang (1992) ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ πνιπεπίπεδε αλάιπζε,
γηα λα εμεηάζνπλ δηαθνξέο ζηελ εγεζία ηνπ δηεπζπληή θαη ζε άιιεο δηαδηθαζίεο ηνπ νξγαληζκνχ. Βπηπιένλ, νη
Bosker, De Vos θαη Witziers (2000) ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο πνιπεπίπεδεο αλάιπζεο ζηελ εμέηαζε κνληέισλ,
φπνπ ε εγεζία ηνπ ζρνιείνπ επηδξά έκκεζα ζηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ κέζσ άιισλ κεηαβιεηψλ, φπσο ε
ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο, ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο επηδφζεηο
θαη νη πξαθηηθέο αμηνιφγεζεο. Σα ζηαηηζηηθά παθέηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηηο παξαπάλσ αλαιχζεηοήηαλ
ην EQS (Byrne, 2006) θαη Mplus (Muthén&Muthén, 2010).
2.2 Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ
Οη απαληήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αλαιχζεθαλ έρνληαο σο ζθνπφ λα απνηππσζνχλ νη απφςεηο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνπο δηεπζπληέο ηνπο. Ώξρηθά, ηα απνηειέζκαηα κε ηε κέζνδν Μεγίζηεο Πηζαλνθάλεηαο
επηβεβαίσζαλ έλα δπ-παξαγνληηθφ κνληέιν κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο ηεζζάξσλ παξαγφλησλ, φπσο είρε
επηβεβαησζεί θαηά ηελ κειέηε ηεο ειιεληθήο έθδνζεο ηνπ PLQ απφ ηελ Γθφιηα (2014).Σν δπ-παξαγνληηθφ
κνληέιν ηεζζάξσλ παξαγφλησλ, εθθξάδεη ηελ έλλνηα ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο σο έλα πνιπδηάζηαην
κνληέιν κε ηέζζεξηο παξάγνληεο, ζηνπο νπνίνπο θνξηίδνπλ νη 15 εξσηήζεηο ηεο ειιεληθήο έθδνζεο ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ, θαη ηαπηφρξνλα σο έλαο θνηλφο παξάγνληαο, πνπ πεξηγξάθεηαη θαη απφ ηηο 15 εξσηήζεηο. Οη
ηέζζεξηο παξάγνληεο ζηνπο νπνίνπο θνξηίδνπλ νη 15 εξσηήζεηο είλαη: πξφηππα ζπκπεξηθνξάο, ελίζρπζε
αθνζίσζεο, παξνρή εμηδαληθεπκέλεο ππνζηήξημεο θαη παξνρή πλεπκαηηθήο δηέγεξζεο. Οη εθηηκήζεηο ησλ
παξακέηξσλ ππνινγίζηεθαλ θαη παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1. Ο πίλαθαο ζπλδηαθχκαλζεο, πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ αλάιπζε δνκεκέλσλ εμηζψζεσλ (SEM), παξνπζηάδεηαη ζην Παξάξηεκα Ε, Πίλαθαο 2.Οη
δείθηεο θαηαιιειφηεηαο ήηαλ: Chi-square (ρ2) test (54)= 124.92, p<.000, ν ιφγνο124.92/54 ≈ 2.31, RMSEA
=.078, CFI = .969, 90% C.I. ηνπ RMSEA [.060 - .097].Ώπφ ηνπο παξαπάλσ ηέζζεξηο παξάγνληεο πνπ έκεηλαλ
ζην κνληέιν αθαηξέζεθαλ εξσηήζεηο, νη νπνίεο θφξηηδαλ αξθεηά ρακειά (<0.4) θαη ζρεηίδνληαλ κε ηελ παξνρή
απφ ηνλ/ηελ δηεπζπληή/ηξηα επθαηξηψλ εθηεηακέλεο επηκφξθσζεο γηα ηελ αλάπηπμε γλψζεσλ θαη
δεμηνηήησλζρεηηθέο κε ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ,θαζψο θαη ησλ απαξαίηεησλ πφξσλ γηα ηελ ππνζηήξημε
ηεο πινπνίεζεο ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο.
Πίλαθαο 1.
πληειεζηέο Φνξηίζεσλ ησλ Δξσηήζεσλ αλά Γηάζηαζε ηνπ PLQ
Παξάγνληεο - Δξσηήζεηο
Πξφηππα ζπκπεξηθνξάο
ε5
ε6
ε7
Δλίζρπζε αθνζίσζεο
ε8
ε9
ε10
ε11
ε12
Παξνρή εμηδαληθεπκέλεο ππνζηήξημεο
ε15
ε16

Φνξηίζεηο

Φνξηίζεηο ζε έλα
νιφθιεξν παξάγνληα

Δ

.67
.68
.81

.40
.55
.47

.61
.48
.35

.72
.75
.66
.50
.44

.42
.41
.56
.51
.65

.54
.52
.50
.70
.61

.37
.75

.68
.54

.63
.39
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ε17
Παξνρή πλεπκαηηθήο δηέγεξζεο
ε18
ε19
ε20

.49

.62

.61

.35
.34
.59

.79
.73
.59

.50
.59
.55

Σέινο, ε πνιπεπίπεδε αλάιπζε έδεημε φηη νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αλαθεξφκελνη ζην επίπεδν
ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, δελ δηαθνξνπνηνχληαη ζε θάζε ζρνιείν. Ώλαιπηηθφηεξα ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη
εθπαηδεπηηθνί κε δηαθνξεηηθά δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά σο πξνο ην θχιν (β=0.937, p < .00), ηελ ειηθία (β =
0.101, p < .000) θαη ζπλνιηθά ρξφληα πξνυπεξεζίαο (β=0.075, p = .000) έρνπλ παξφκνηεο απφςεηο γηα ηελ
ζπκπεξηθνξά ησλ δηεπζπληψλ ηνπο.
3. πδήηεζε -Πξνηάζεηο
Δ αλάγθε γηα ηελ χπαξμε ζρνιηθψλ εγεηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ κεηαζρεκαηηζηηθά εγεηηθά
ραξαθηεξηζηηθά θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηε δηακφξθσζε ελφο πεηπρεκέλνπθαη απνηειεζκαηηθνχ ζρνιηθνχ
θιίκαηνο, απαξαίηεην γηα ηε βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ησλ καζεηψλ θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε
ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Allen et al., 2015; Blatt, 2002; Leithwood, 2012).θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ
αξρηθά, λα κειεηήζεη, κε ηε βνήζεηα ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαθφξσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ηελ
χπαξμε ή φρη κεηαζρεκαηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηε ζπκπεξηθνξά ζρνιηθψλ εγεηψλ θαη έπεηηα λα
δηεξεπλήζεη εάλ νη απφςεηο δηαθνξνπνηνχληαη κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ κε δηαθνξεηηθά δεκνγξαθηθά
ραξαθηεξηζηηθά. Γηα λα απαληεζνχλ ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην PLQ.Σα
δνκεκέλα κνληέια εμίζσζεο θαη ε Πνιπεπίπεδε αλάιπζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ.
Δ παξνχζα έξεπλα κέζσ ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, έδεημε φηη ελψ ε ζρνιηθή εγεζία, ηνπ
δείγκαηνο, κέζσ ησλ δηεπζπληψλ παξέρεη πξφηππα ζπκπεξηθνξάο, ελίζρπζε αθνζίσζεο,εμηδαληθεπκέλε
ππνζηήξημε θαη πλεπκαηηθή δηέγεξζε, δελ δηακνξθψλεη φξακα γηα ηνλ ζρνιηθφ νξγαληζκφ θαη δελ έρεη πςειέο
πξνζδνθίεο απφ ηε ζρνιηθή κνλάδα.Βπηπξφζζεηα, νη εθπαηδεπηηθνί πηζηεχνπλ φηη νη δηεπζπληέο ηνπο δελ έρνπλ
ηε δπλαηφηεηα λα παξέρνπλ ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο πινπνίεζεο ηνπ ζρνιηθνχ
πξνγξάκκαηνο θαη επθαηξίεο επηκφξθσζεο γηα ηελ αλάπηπμε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζρεηηθέο κε ην επάγγεικα
ηνπο. Βίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα επηζεκαλζεί φηη φιεο νη παξαπάλσ απφςεηο εληζρχνληαη απφ φινπο ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο, αλεμαξηήησο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο,ηνλίδνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελαλάγθε γηα άκεζε
ελεκέξσζε θαη επηκφξθσζεο ησλ ζρνιηθψλ δηεπζπληψλ.
ηε αξρή θάζε ζρνιηθήο ρξνληάο θξίλεηαη αλαγθαίν λα ηίζεηαη ην φξακα ηνπ εγέηε ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο, γηα ηελ επίηεπμε ηνπ νπνίνπ εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο ζα θαηαβάιινπλ θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα.
Έλαο απνηειεζκαηηθφο δηεπζπληήο έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα εκπιέθεη φιε ηε ζρνιηθή κνλάδα ζηελ αθνζίσζε θαη
πινπνίεζε ελφο δχζθνινπ αιιά πξαγκαηνπνηήζηκνπ νξάκαηνο, πξνσζψληαοθαηλνηνκίεο θαη πεηπραίλνληαο
πςεινχο ζηφρνπο ζην ζρνιηθφ ζπγθείκελν (Ylimaki, 2006; Bennis & Nanus, 1985; Westley & Mintzberg 1989;
Bedard et al., 2013; Mombourquette, 2017).Τπνζηεξίδεηαη αθφκε φηη ν ζρνιηθφο εγέηεο ζα πξέπεη λα είλαη
ηθαλφο λα πινπνηήζεη νπνηαδήπνηε αιιαγή, ε νπνία ζα σθειήζεη ηελ επίηεπμε ηνπ αξρηθνχ νξάκαηνο. χκθσλα
κε ηνλ Leithwood (2012) νη απνηειεζκαηηθνί ζρνιηθνί εγέηεο, θαηαθέξλνπλ λα ζέηνπλ έλα θνηλφ φξακα κεηαμχ
εθπαηδεπηηθψλ, καζεηψλ θαη εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ, ζην νπνίν φινη ηνπο είλαη αθνζησκέλνη. Έλα θνηλφ φξακα
κπνξεί λα αθνξά ηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ ζρνιηθψλ πξνγξακκάησλ γηα καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο αιιά
θαη νδεγίεο γηα ηε ζπκπεξηθνξά κέζα ζηελ ηάμε.Ώπφ ηνλ νξηζκφ ηνπ κεηαζρεκαηηζηηθνχ εγέηε πξνθχπηεη φηη
έλαο απνηειεζκαηηθφο κεηαζρεκαηηζηηθφο εγέηεο έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα θαζνδεγεί, θαη λα παξαθηλεί ηα κέιε λα
μεπεξλνχλ ηηο πξνζδνθίεο ηνπο, ζέηνληαο πξνθιήζεηο, ελδπλακψλνληάο ηνπο θαη παξέρνληαοεμηδαληθεπκέλε
πξνζνρή φζνλ αθνξά ζηηο αλάγθεο ηνπο θαη ζηελ πξνζσπηθή ηνπο αλάπηπμε,έρνληαο πάληα σο ζηφρν ηελ
επίιπζε ησλ δηαθφξσλ πξνβιεκάησλ ζε ηνκείο νη νπνίνη παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δπλακηθή αλάπηπμε ελφο
ζρνιείνπ θαη ηελ θαιχηεξε εμέιημή ηνπ(Bass & Riggio, 2006; Jantzi & Leithwood, 1996). Έλαο εγέηεο κε
πςειέο πξνζδνθίεο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, καζεηέο θαη γνλείο δελ ζπκβηβάδεηαη κε ηε κεηξηφηεηα ζηε
δνπιεηά ηνπ θαη απηή ηε δηάζεζε ηνπ ηε κεηαθέξεη θαη γίλεηαη πξφηππν γηα φινπο κέζα ζηε ζρνιηθή κνλάδα
(Leithwood, 2012). πσο έρεη ππνζηεξηρζεί θαη απφ ηνπο Goleman, Boyatzis θαη McKee, (2002) έλαο εγέηεο, κε
ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθήηνπ επθπΎα, επεξεάδεη ηνπο άκεζνπο ζπλεξγάηεο θαη ε δηάζεζε ησλ
ηειεπηαίσλ έρεη αληίθηππν ζε φιε ηελ νκάδα. ζν πην ηθαλφο είλαη έλαο εγέηεο ζηε κεηάδνζε ηεο δηάζεζεο γηα
πςειέο πξνζδνθίεο ηφζν πην έληνλα ζα επεξεάζεη ζπλαηζζεκαηηθά ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ, ζηελ πεξίπησζε ηνπ
ζρνιείνπ, εθπαηδεπηηθνχο, καζεηέο θαη γνλείο (Goleman, Boyatzis & McKee, 2002).
Σέινο, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη νη ζρνιηθνί δηεπζπληέο ηνπ δείγκαηνο δελ έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα παξέρνπλ ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο πινπνίεζεο ηνπ ζρνιηθνχ
πξνγξάκκαηνο θαη επθαηξίεο επηκφξθσζεο γηα ηελ αλάπηπμε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζρεηηθέο κε ην επάγγεικα
ηνπο. Δ δηαπίζησζε απηή ζπλδέεηαη άκεζα κε ηα δχν παξαπάλσ επξήκαηα ηα νπνία έδεημαλ έιιεηςε νξάκαηνο
θαη πςειψλ πξνζδνθηψλ απφ ηνπο δηεπζπληέο. Θα ήηαλ δπλαηφ νη απαξαίηεηνη πφξνη θαη ηα δηάθνξα
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επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα είλαη κέξνο ηνπ αξρηθνχ ζρνιηθνχ νξάκαηνο θαη λα
ζπλδένληαη άκεζα κε πςειέο πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
ΐαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Βιιάδνο, φπσο έρεη πξναλαθεξζεί, είλαη ν
ζπγθεληξσηηζκφο (Menon & Saitis, 2006; IACM/FORTH, 2003). Οη εθπαηδεπηηθνί κεηαηίζεληαη πνιχ ζπρλά, κε
απνηέιεζκα λα κελ παξέρεηαη αξθεηφο ρξφλνο ζε έλα δηεπζπληή, ψζηε λα αζθήζεη καθξνπξφζεζκα ηε
κεηαζρεκαηηζηηθή εγεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ, θαη λα επηδξάζεη γεληθφηεξα, ζηελ θνπιηνχξα ηνπ θάζε ζρνιείνπ.
Γηα λα αληηκεησπηζηεί ε έιιεηςε καθξνρξφληαο παξακνλήο ηνπ δηεπζπληή ζηελ εθπαηδεπηηθή κνλάδα ζα
κπνξνχζε λα δνζεί κεγαιχηεξε απηνλνκία ζηα ζρνιεία θαη λα κεησζεί ην ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα ησλ
ειιεληθψλ ζρνιείσλ(Menon & Saitis, 2006). Έξεπλεο ζε άιιεο ρψξεο έδεημαλ φηη έλα πην απνθεληξσηηθφ
ζχζηεκα, ην νπνίν κεηαβηβάδεη πεξηζζφηεξε εμνπζία ζηα ζρνιεία, επέδξαζζε ζεηηθά ζηηο επηδφζεηο ησλ
καζεηψλ (Van de Grift & Houtven, 1999).
Ώλ θαη ην ζπκπέξαζκα φηη νη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο εληζρχεη ηα
απνηειέζκαηα θαη ηελ αλάγθε φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα φξακα θαη πςειέο πξνζδνθίεο απφ ηνπο ζρνιηθνχο
δηεπζπληέο ηνπο, δηαθνξεηηθέοεθπαηδεπηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη πνιηηηθέο πνηφηεηαο δηδαζθαιίαο πξέπεη λα
εθαξκφδνληαη ζε θάζε ζρνιείν αλάινγα κε ην ππάξρνλ δπλακηθφ, εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηή. Δ ζηήξημε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ απφ ηηο θξαηηθέο αξρέο θαη ε ελίζρπζε φρη κφλν ησλ ηδεψλ θαη ησλ απφςεσληνπο, αιιά θαη ησλ
δεμηνηήησλ ηνπο, πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο αλάγθεο θάζε ζρνιείνπ, θξίλεηαη απαξαίηεηε. Θα πξέπεη ε πνιηηηθή πνπ
αθνινπζείηαη απφ ηνλ θάζε δηεπζπληή λα είλαη μεθάζαξε. Σα κεηαζρεκαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ θάζε δηεπζπληή, ηα
νπνία αθνξνχλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ρξεηάδεηαη λα είλαη θαηαλνεηά απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ελψ
επίζεο ηα κεηαζρεκαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηνπο καζεηέο, λα είλαη μεθάζαξα απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο
καζεηέο(Kyriakides, 2005; Creemers & Kyriakides, 2012).ιεο νη παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο νδεγνχλ ζην
ζπκπέξαζκα φηη είλαη πηζαλφηεξν λα αλαδπζεί ε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ εγέηε λα
εληνπίζεη ιχζεηο γηα ηα πξνβιήκαηα, λα ζπιιάβεη θαη λα κεηαιακπαδεχζεη ζηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ έλα φξακα
γηα ην κέιινλ (Bass, 1998).
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Παξάξηεκα Η
Πίλαθαο 2
πλδηαθπκάλζεσλ, (PLQ) (N=201)
Σηκέο
ε5
ε6
ε7
ε8
ε9
ε10
ε11
ε12
ε15
ε16
ε17
ε18
ε19
ε20

ε5
0.94
0.68
0.75
0.53
0.50
0.57
0.38
0.42
0.47
0.55
0.44
0.45
0.52
0.48

ε6

ε7

ε8

ε9

ε10

ε11

ε12

ε15

ε16

ε17

ε18

ε19

ε20

1.02
0.89
0.53
0.53
0.64
0.50
0.58
0.57
0.64
0.47
0.62
0.58
0.55

1.16
0.64
0.68
0.71
0.57
0.58
0.62
0.71
0.52
0.62
0.65
0.62

0.75
0.59
0.59
0.43
0.47
0.44
0.44
0.38
0.50
0.49
0.51

0.82
0.61
0.46
0.51
0.48
0.53
0.42
0.52
0.47
0.54

0.93
0.58
0.64
0.56
0.62
0.45
0.62
0.58
0.62

0.82
0.55
0.45
0.54
0.40
0.49
0.45
0.42

0.91
0.53
0.53
0.43
0.63
0.57
0.55

1.03
0.61
0.55
0.60
0.66
0.50

0.91
0.59
0.53
0.49
0.49

0.76
0.53
0.48
0.43

0.96
0.72
0.58

1.08
0.63

0.83

Γηαθσλψ
Απφιπηα

Γηαθσλψ

Γελ είκαη
ζίγνπξνο

πκθσλψ

πκθσλψ
Απφιπηα

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΣΗΚΖ ΖΓΔΗΑ
(PrincipalLeadershipQuestionnaire (PLQ))
“Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ν/ε δηεπζπληήο/ληξηά ζαο εξγάδεηαη σο δηεπζπληήο/ληξηα ζην
ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν, θπθιψζηε πφζν ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε κε ηηο παξαθάησ δειψζεηο;”

1.

Ο/Δ δηεπζπληήο/ληξηα κνπ έρεη ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ θξίζε λα μεπεξλά ηα πεξηζζφηεξα
εκπφδηα.

1

2

3

4

5

2.

Ο/Δ δηεπζπληήο/ληξηα κνπ εκπλέεη εκπηζηνζχλε.

1

2

3

4

5

3.

Ο/Δ δηεπζπληήο/ληξηα κνπ θάλεη ηνπ εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ λα αηζζάλνληαη θαη λα
ιεηηνπξγνχλ σο εγέηεο.

1

2

3

4

5

4.

Ο δηεπζπληήο κνπ δίλεη ηελ αίζζεζε φηη ν εγεηηθφο ξφινο ηνπ ζρνιείνπ απνηειεί θνηλφ ζηφρν.

1

2

3

4

5

5.

Ο/Δ δηεπζπληήο/ληξηα κνπ εγείηαη πεξηζζφηεξν κε ηηο „πξάμεηο‟ ηνπ παξά κε ηα „ιφγηα‟ ηνπ.

1

2

3

4

5

6.

Ο/Δ δηεπζπληήο/ληξηα κνπ ζπκβνιίδεη ηνλ πεηπρεκέλν εθπαηδεπηηθφ.

1

2

3

4

5

7.

Ο/Δ δηεπζπληήο/ληξηα κνπ απνηειεί παξάδεηγκα πξνο κίκεζε.

1

2

3

4

5

8.

Ο/Δ δηεπζπληήο/ληξηα κνπ πξνλνεί γηα ηε ζπκκεηνρή καο ζηελ αλάπηπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ
ζρνιείνπ.

1

2

3

4

5

9.

Ο/Δ δηεπζπληήο/ληξηα κνπ ελζαξξχλεη ηε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ επίηεπμε
θνηλψλ ζηφρσλ.

1

2

3

4

5

10.

Ο/Δ δηεπζπληήο/ληξηα κνπ ρξεζηκνπνηεί ηερληθέο επίιπζεο πξνβιεκάησλ γηα ηελ παξαγσγή
λέσλ ηδεψλ.

1

2

3

4

5

11.

Ο/Δ δηεπζπληήο/ληξηα κνπ επηδηψθεη ηε γεληθή νκνθσλία γηα λα θαζνξίζεη ηηο πξνηεξαηφηεηεο
ηνπ ζρνιείνπ.

1

2

3

4

5

12.

Ο/Δ δηεπζπληήο/ληξηα κνπ ζπρλά ελζαξξχλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αμηνινγνχλ ηελ πξφνδν
ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ ζρνιείνπ.

1

2

3

4

5

13.

Ο/Δ δηεπζπληήο/ληξηα κνπ καο παξέρεη επθαηξίεο εθηεηακέλεο επηκφξθσζεο γηα ηελ αλάπηπμε
γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.

1

2

3

4

5

14.

Ο/Δ δηεπζπληήο/ληξηα κνπ καο παξέρεη ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο
πινπνίεζεο ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο.

1

2

3

4

5

15.

Ο/Δ δηεπζπληήο/ληξηα κνπ κε αληηκεησπίδεη σο άηνκν κε μερσξηζηέο αλάγθεο θαη ηθαλφηεηεο.

1

2

3

4

5

16.

Ο/Δ δηεπζπληήο/ληξηα κνπ ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηε γλψκε κνπ φηαλ παίξλεη απνθάζεηο πνπ
επεξεάδνπλ ηε δνπιεηά κνπ.

1

2

3

4

5
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17.

Ο/Δ δηεπζπληήο/ληξηα κνπ ζθέθηεηαη ηηο πξνζσπηθέο κνπ αλάγθεο.

1

2

3

4

5

18.

Ο/Δ δηεπζπληήο/ληξηα κνπ κε παξαθηλεί λα επαλεμεηάδσ ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ έρσ γηα ηε
δνπιεηά κνπ ζην ζρνιείν.

1

2

3

4

5

19.

Ο/Δ δηεπζπληήο/ληξηα κνπ κε παξαθηλεί λα αλαινγηζηψ γηα ην ηη θάλσ γηα ηνπο καζεηέο κνπ.

1

2

3

4

5

20.

Ο/Δ δηεπζπληήο/ληξηα κνπ παξέρεη πιεξνθνξίεο νη νπνίεο κε βνεζνχλ λα ζθεθηψ ηξφπνπο
βειηίσζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο.

1

2

3

4

5

21.

Ο/Δ δηεπζπληήο/ληξηα κνπ εζηηάδεη ζηελ θαιχηεξε απφδνζε ηνπ ζρνιείνπ.

1

2

3

4

5

22.

Ο/Δ δηεπζπληήο/ληξηα κνπ δείρλεη φηη έρεη πςειέο πξνζδνθίεο απφ εκάο σο επαγγεικαηίεο.

1

2

3

4

5

23.

Ο/Δ δηεπζπληήο/ληξηα κνπ δελ ζπκβηβάδεηαη κε ηε κεηξηφηεηα ζηε δνπιεηά καο.

1

2

3

4

5
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ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ
ΔΡΓΟΤ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖ ΒΑΤΑΡΗΑ

Παλαγησηνχια Γ. ηαπξνχια
email :stavroulapan@hotmail.com
ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Καίξην δήηεκα ηνπ εθάζηνηε εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ε εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε. Οη αιιαγέο πνπ
έρνπλ ζπληειεζηεί θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζε νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη ηερλνινγηθφ επίπεδν έρνπλ
επεξεάζεη ηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο θαζψο πξνβάιινπλ επηηαθηηθά ην αίηεκα γηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο
παξερφκελεο εθπαίδεπζεο. Βζληθνί θαη δηεζλείο νξγαληζκνί ζπκπεξηιακβάλνπλ ζηνπο πξνγξακκαηηζκνχο
έξεπλαο θαη αλαδεηήζεσλ ηνπο ζέκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεζκψλ θαη ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Βπηπιένλ ην ζέκα ηεο εθπαηδεπηηθήο αμηνιφγεζεο ζπλδέεηαη κε πνηθίια πξνβιήκαηα
εθπαηδεπηηθψλ αιιαγψλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ.Βθηφο ησλ άιισλ, ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο είλαη ηδηαηηέξσο
ζεκαληηθφ γηαηί θαζνξίδεη ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ θάζε ζρνιηθνχ ζπζηήκαηνο.
Λέμεηο-Κιεηδηά : Ώμηνιφγεζε, εθπαηδεπηηθφ έξγν, πνηφηεηα, δείθηεο αμηνιφγεζεο, ΐαπαξία
ABSTRACT
A key issue for each education system is educational assessment. The changes that have taken place over the last
few decades in the economic, social and technological spheres have influenced the area of education as they urge
the demand for improving the quality of the education provided. National and international organizations include
issues related to the assessment of educational institutions and educational work in their research and research
programs. Moreover, the subject of educational assessment is linked to a variety of educational change and
reformations. In addition, the evaluation system is particularly important because it defines important functions
of each school system.
Keywords: ASSESSEMENT, EDUCATIONAL PROJECT, QUALITY, EVALUATION INDICATORS,
BAVARIA
1. Δηζαγσγή
Ώπφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90 ν ζεζκφο ηεο αμηνιφγεζεο εκθαλίδεηαη ζηα πεξηζζφηεξα
εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα ζηνλ επξσπατθφ θαη δηεζλή ρψξν θαη
ζην πιαίζην ηεο αλάπηπμεο πνιηηηθψλ θαη ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε, νη κνξθέο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ εκθαλίδνπλ ηδηαίηεξε δπλακηθή. Πξφθεηηαη θπξίσο γηα κνξθέο αμηνιφγεζεο φπνπ ν
αμηνινγεηήο θαη ν αμηνινγνχκελνο ηαπηίδνληαη (απηναμηνιφγεζε) κε ζθνπφ ηελ κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή φισλ
ησλ ζπληειεζηψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο ζηελ αμηνινγηθή δηαδηθαζία θαη ελ ηέιεη ζηελ ιήςε
απνθάζεσλ.
ηελ Βιιάδα νη κνξθέο νξγάλσζεο ηεο πνιηηείαο εηζήρζεζαλ απφ ην εμσηεξηθφ (Νίθα, 2008, ζ. 2) φπσο
ζπλέβε άιισζηε θαη κε ηνλ ζεζκφ ηεο αμηνιφγεζεο (Αεκεηξφπνπινο, 1998, ζ. 44) , ελψ ε έιιεηςε ζηνηρείσλ
ζρεηηθά κε ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή νπνηνπδήπνηε ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ζηελ Βιιάδα ηηο ηειεπηαίεο
δεθαεηίεο νδήγεζαλ ζηελ αλάγθε ηεο ζπγθξηηηθήο κειέηεο ελφο άιινπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ελφο
άιινπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο, πνπ ζα κπνξνχζε, ππφ πξνυπνζέζεηο, λα αλαπιεξψζεη ην θελφ θαη λα
νδεγήζεη ζε αμηνπνηήζηκα ζπκπεξάζκαηα.
Σν παξάδεηγκα ηνπ νκφζπνλδνπ θξαηηδίνπ ηεο ΐαπαξίαο εμππεξεηεί ην ζθνπφ απηφ θαζψο ην
εθπαηδεπηηθφ ηεο ζχζηεκα έρεη λα επηδείμεη κηα απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
έξγνπ, ε νπνία εθαξκφδεηαη ζηελ πξάμε απφ ην 2004, νπφηε εηζήρζε πηινηηθά ν ζεζκφο. Δ απνθαζηζηηθή
εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηεο αμηνιφγεζεο, ε πνηθηιία κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ, ε εζσηεξηθή ζπλνρή ησλ δχν
κνξθψλ αμηνιφγεζεο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ επνηθνδνκεηηθά ζηελ εθαξκνγή εο αμηνιφγεζεο ζηελ Βιιάδα.
Σν δηαθνξεηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ δχν εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, σο δείγκαηα δηαθνξεηηθψλ
κνληέισλ νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο πξνζθέξεη ηελ δπλαηφηεηα δηαπίζησζεο ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξεη ν
ζεζκφο ηεο αμηνιφγεζεο ζηα δχν πεξηβάιινληα.Δ ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ παξακέηξσλ ηεο αμηνιφγεζεο
ελδέρεηαη λα ζπκβάιιεη ζηελ δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ελφο επηζηεκνληθνχ, ζχγρξνλνπ θαη απνηειεζκαηηθνχ
ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ζηε ρψξα καο
2. Οξηζκφο ηεο αμηνιφγεζεο
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Ώλ θαη ε αμηνιφγεζε αληηκεησπίδεηαη σο ππεξεζπηζηήκε, ζπλδπάδεη δειαδή ζηνηρεία απφ άιιεο
επηζηήκεο , εληνχηνηο ζεσξείηαη απηφλνκε επηζηεκνληθή πεξηνρή κε ζαθή φξηα. (Αεκεηξφπνπινο, 1998). ηελ
δηεζλή βηβιηνγξαθία εκθαλίδεηαη πιεζψξα νξηζκψλ γηα ηελ έλλνηα ηεο αμηνιφγεζεο αλάινγα κε ην ζεσξεηηθφ
ππφβαζξν ηνπ θάζε κειεηεηή. χκθσλα κε ηνλ πην απιφ θαη γεληθφ νξηζκφ, αμηνιφγεζε είλαη ε δηαδηθαζία
απφδνζεο ή θαζνξηζκνχ κηαο νξηζκέλεο αμίαο ζε θάπνην πξφζσπν, αληηθείκελν, πξάγκα ή θαηάζηαζε, κε βάζε
ζπγθεθξηκέλα, ζαθή θαη πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα θαη κέζνδν εθηίκεζεο (Scriven, 1967. Worthen&Sanders,
1973, 1987. Webster&Stufflebeam, 1978. Mertens, 1998. Καζζσηάθεο, 1989Fitzpatrick,Sanders&Worthen,
2004. Ώζαλαζίνπ, 2007 ).
Ώξθεηνί κειεηεηέο επηζεκαίλνπλ ηνλ δηνηθεηνθεληξηθφ ραξαθηήξα ηεο δηαδηθαζίαο πνπ δηεπθνιχλεη
ηελ ιήςε απνθάζεσλ, νξίδνληαο ηελ αμηνιφγεζε σο δηαδηθαζία πνπ ζηνρεχεη ζηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα
ηελ ιήςε απνθάζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο πξνγξάκκαηνο ή κηαο
δηαδηθαζίαο.(Alkin,1969. Galloway, 1975. Stufflebeam,Foley,Gephart,Hammond, Merrimam&Provus, 1971.
Borich&Jemelka, 1981.)
3. Δθπαηδεπηηθή Αμηνιφγεζε
Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο εθδειψλεηαη δηεζλψο αιιά θαη ζηελ ρψξα καο ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γχξσ απφ
ηα δεηήκαηα ηεο εθπαηδεπηηθήο αμηνιφγεζεο. Οη αιιαγέο πνπ έρνπλ ζπληειεζηεί ζηνλ θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ,
πνιηηηζκηθφ θαη ηερλνινγηθφ επίπεδν έρνπλ επεξεάζεη ηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο θαη πξνβάιινπλ ηελ αλάγθε
γηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο .
Γηα ηελ έλλνηα ηεο εθπαηδεπηηθήο αμηνιφγεζεο δελ ππάξρεη έλαο θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο, γεγνλφο πνπ
επηβεβαηψλεη πσο πξφθεηηαη γηα πνιπζήκαληε έλλνηα.Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο έλλνηαο εμαξηάηαη άκεζα απφ ην
κνληέιν πνπ θάζε θνξά πηνζεηείηαη
Ο φξνο «εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε» αλαθέξεηαη ζηελ δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ειέγρεηαη ε
θαηαιιειφηεηα, ε ιεηηνπξγηθφηεηα ή ε απνηειεζκαηηθφηεηα φισλ ζρεδφλ ησλ παξαγφλησλ ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο, ησλ πξντφλησλ ηεο, θαζψο θαη ησλ δηαζπλδέζεσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ην επξχηεξν
θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ ζχζηεκα(Καζζσηάθεο Μ. , 1989). πγθεθξηκέλα κε ηνλ φξν «εθπαηδεπηηθή
αμηνιφγεζε» ελλννχκε ηελ νξγαλσκέλε θαη ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ κε ζθνπφ λα
πξνζδηνξηζηνχλ έγθπξα, αμηφπηζηα θαη αληηθεηκεληθά ηα απνηειέζκαηα θάζε παηδαγσγηθήο- δηδαθηηθήο πξάμεο
ζε ζρέζε κε θαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο θαη κεζνδνινγία (Tuckman,1975.Μαξθαληψλεο& Καζζσηάθεο,1979.
Hopkins, 1989.Williams, 1992. Elliot, 1993. Butterfield, 1995. Παλαγάθνο, 2006. Καπαρηζή, 2008 ) πνπ
απνβιέπεη «ζηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ζηελ απνηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο , ηνπ εθπαηδεπηηθνχ,
ησλ καζεηψλ , ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ ζρνιηθνχ ζπζηήκαηνο»(Μαηζαγγνχξαο, 2004, ζ. 304).
Δ δηεζλήο βηβιηνγξαθία βξίζεη κνληέισλ αμηνιφγεζεο, ησλ νπνίσλ νη νκνηφηεηεο ή δηαθνξέο
ζρεηίδνληαη κε ηνλ δηαθνξεηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ην αλνκνηνγελέο κεζνδνινγηθφ, ζεσξεηηθφ, θηινζνθηθφ
θαη επηζηεκνληθφ ππφβαζξν ησλ κειεηεηψλ. Δ πιεζψξα ησλ κνληέισλ /ζρεκάησλ αμηνιφγεζεο απνδεηθλχεη ην
ελδηαθέξνλ ησλ κειεηεηψλ γηα ηελ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο, ελψ ην ρξνληθφ πιαίζην θαηά ην νπνίν
αλαπηχρζεθαλ θαηαδεηθλχεη ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα αληίιεςε γηα ηελ έλλνηα ηεο θχζεο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ
ηεο αμηνιφγεζεο (Αεκεηξφπνπινο, 1998, ζ. 48) .
Βπηπιένλ κηα ζεηξά αληηηηζέκελσλ θαη ζπρλά αιιεινζπκπιεξψκελσλ πξνζεγγίζεσλ δηακνξθψλνπλ ην
πεδίν ηεο εθπαηδεπηηθήο αμηνιφγεζεο θαζψο εκθαλίδνληαη πνηθίιεο ηππνινγίεο. Σππνινγίεο ηεο αμηνιφγεζεο
νλνκάδνληαη νη θαηεγνξηνπνηήζεηο ησλ ηχπσλ, ησλ κνληέισλ θαη ησλ κνξθψλ ηεο, κε βάζε ζπγθεθξηκέλα
θξηηήξηα ή κε αλαθνξά ζε κηα δηαθνξεηηθή παξάκεηξν ηεο αμηνινγηθήο δηαδηθαζίαο. Σα θξηηήξηα ησλ
ηππνινγηψλ, κπνξεί λα αλαθέξνληαη ζε εληειψο δηαθνξεηηθέο παξακέηξνπο ηεο δηαδηθαζίαο θαη άιια ζηηο ίδηεο
ή παξφκνηεο. Κξηηήξηα ηεο αμηνιφγεζεο κπνξεί λα απνηεινχλ : α)ν ζθνπφο ηεο, β) ν ρξφλνο δηεμαγσγήο ηεο ,γ) ε
ρξήζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο, δ) ηα ππνθείκελα ηεο , ε) ηα αληηθείκελά ηεο θ.ά. Έηζη δηαθξίλνληαη κνξθέο
αμηνιφγεζεο φπσο δηακνξθσηηθή- επηιεθηηθή, πξνθαηαξθηηθή-ελδηάκεζε-ηειηθή, εζσηεξηθή- εμσηεξηθή,
πνηνηηθή-πνζνηηθή
4. Ζ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζηελ Διιάδα.
Δ έλλνηα ηεο αμηνιφγεζεο εκθαλίζηεθε ζηελ Βιιάδα κεηά ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80 ζην πιαίζην
επίζεκσλ λνκνζεηεκάησλ ή ζρεδίσλ λνκνζεηεκάησλ πνπ πξνέβιεπαλ ηελ «αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ» ,
ηελ «αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ» θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ηελ «απηναμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο». Έθηνηε ην ΤΠ.Π.Β.Θ έρεη πξνβεί ζηνλ ελλνηνινγηθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ παξαπάλσ φξνπ, κε
δηαθνξεηηθά θάζε θνξά ηξφπν θαη ζε δηάθνξα λνκνζεηηθά θείκελα (Νηνιηνπνχινπ & Γνπξγηψηνπ, 2008, ζ. 42).
Δ απνπζία πνιηηηθήο ζπλαίλεζεο ζην δήηεκα ηεο αμηνιφγεζεο θαη ε έιιεηςε ζπλέρεηαο θαη ζπλέπεηαο ζηελ
εθηέιεζε φζσλ απνθαζίδνληαη θαηά θαηξνχο νδεγνχλ ζε αδηέμνδν νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα εθαξκνγήο ελφο
ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο. (Καζζσηάθεο Μ. , 2017, ζ. 64).
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Σν ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν ηνπ φξνπ «εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε» είλαη επξχηαην (Κσλζηαληίλνπ &
Κσλζηαληίλνπ, 2017),θαζψο πεξηιακβάλεη πνηθίιεο παξακέηξνπο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Βπηπιένλ, ν
ελλνηνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο έλλνηαο εμαξηάηαη απφ ηελ ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζεί ν θάζε
κειεηεηήο κε απνηέιεζκα λα εκθαλίδνληαη ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία πνηθίινη νξηζκνί . ηελ ειιεληθή
βηβιηνγξαθία επηθξαηέζηεξνο νξηζκφο, πνπ εζσθιείεη ηελ ζπζηεκαηηθφηεηα, επξχηεηα θαη πνιππινθφηεηα ηεο
δηαδηθαζίαο αιιά θαη ηελ χπαξμε πξνθαζνξηζκέλσλ θξηηεξίσλ θαη ζθνπψλ, είλαη ηνπ Αεκεηξφπνπινπ (1998).
Ο ίδηνο νξίδεη ηελ εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε σο ηελ «ζπζηεκαηηθή θαη νξγαλσκέλε δηαδηθαζία, θαηά ηελ νπνία
δηεξγαζίεο, ζπζηήκαηα, άηνκα, κέζα, πιαίζηα ή απνηειέζκαηα ελφο εθπαηδεπηηθνχ κεραληζκνχ εθηηκψληαη κε βάζε
πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα θαη κέζα θαη πξνθαζνξηζκέλνπο ζθνπνχο»(Αεκεηξφπνπινο, 1998, ζ. 30)
Δ έλλνηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ εκθαλίζηεθε ζηελ Βιιάδα ηελ δεθαεηία ‟80 ζηα πιαίζηα ηνπ Νφκνπ
1566/1985 πνπ αθνξνχζε ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο « Ανκήο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη
Αεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». Ο θνκβηθφο γηα ηελ εθπαίδεπζε Νφκνο αλέθεξε κεηαμχ ησλ
θαζεθφλησλ ηνπ Αηεπζπληή ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο πσο « κεηέρεη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζην ζρνιείν θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο» .
ηελ πξνζπάζεηα εξκελείαο ηνπ παξαπάλσ λφκνπ θαη δηακφξθσζεο Πξνεδξηθψλ Αηαηαγκάησλ πνπ ν
ίδηνο πξνέβιεπε , θαζψο επίζεο θαη γηα «ηελ ελλνηνινγηθή απνζαθήληζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο θαη ηελ
ζεκαζηνινγηθή ηεο απνθφξηηζε απφ ηελ ειεγθηηθή δηαδηθαζία» ρξεζηκνπνηήζεθε ζπζηεκαηηθά ν φξνο θαη
επηρεηξήζεθε ε απνζαθήληζε ηεο έλλνηαο (Γνπγαλέιε, Καθεηδφπνπινο, νθνχ, &Σζάθνο, 2007, ζ. 136). Δ
πξφζεζε γηα επαλαθνξά ηεο αμηνιφγεζεο θαζηζηνχζε επηηαθηηθφ ηνλ ελλνηνινγηθφ πξνζδηνξηζκφ πνπ ζα
νδεγνχζε ζε απηήλ. (Νηνιηνπνχινπ& Γνπξγηψηνπ, 2008, ζ. 41)
Ο φξνο «εθπαηδεπηηθφ έξγν» απαζρφιεζε ηδηαίηεξα ηνπο κειεηεηέο, ρσξίο λα ππάξρεη έλαο θνηλά
απνδεθηφο νξηζκφο πνπ λα εζσθιείεη ηαπηφρξνλα φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο έλλνηαο. Άιινη επηθεληξψλνληαη ζηνλ
εθπαηδεπηηθφ θαη ηελ παηδαγσγηθή αιιειεπίδξαζή θαη άιινη ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Δ πιεζψξα ησλ
νξηζκψλ πνπ έρνπλ δηαηππσζεί (Γθφηνβνο, 1986. Καζζσηάθεο, 1992. Μπαιάζθαο, 1992. ηγάιαο, 1992,
Σζηάθαινο, 1992. Παπαθσλζηαληίνπ, 2005) επηζεκαίλνπλ ηα ηδηαίηεξα ξεπζηά ραξαθηεξηζηηθά ηεο έλλνηαο
αλαδεηθλχνληαο ηελ πνιππινθφηεηα ηεο θαη ελ ηέιεη ηελ δπζθνιία ηνπ νξηζκνχ ηεο. Δ παηδαγσγηθή θαη
θνηλσληθή δηάζηαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ε εκπινθή πνιιψλ αηφκσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία αιιά
θαη ε ζπλχπαξμε πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ αλαδεηθλχνπλ ηα πνιιά επίπεδα αλάιπζεο ηεο
έλλνηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ελ ηέιεη θαζηζηνχλ δχζθνιή ηελ δηαηχπσζε κηα θνηλψο απνδεθηήο
ελλνηνιφγεζεο.
4.1. Δζσηεξηθή Ηεξαξρηθή Αμηνιόγεζε
Σν Πξνεδξηθφ Αηάηαγκα 152/2013 αλαθέξεηαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο
θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Βιιάδα θαη πξνβιέπεη ηελ ηεξαξρηθνχ ηχπνπ αμηνιφγεζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο. Οξίδεη ηνλ ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηηο γεληθέο αξρέο πνπ
δηέπνπλ ηελ δηαδηθαζία αιιά θαη ηηο θαηεγνξίεο ησλ αμηνινγνχκελσλ, πνπ εθηείλνληαη απφ ηνπο πεξηθεξεηαθνχο
δηεπζπληέο εθπαίδεπζεο έσο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. Τπάξρεη δηάθξηζε ζε δηνηθεηηθή θαη
εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη θάζε θαηεγνξία έρεη ηα δηθά ηεο θξηηήξηα ελψ ην θάζε
θξηηήξην δηαθνξεηηθφ ζπληειεζηή βαξχηεηαο. Σα θξηηήξηα δηνηθεηηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο αμηνιφγεζεο, αιιά
θαη νη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηελ δηνηθεηηθή ζέζε ηνπ αμηνινγνχκελνπ. Βπηπιένλ,
νξίδνληαη ε θιίκαθα βαζκνιφγεζεο ( πξνβιέπεηαη ηεηξάβαζκε πεξηγξαθηθή θιίκαθα κε ηελ ρξήζε αξηζκεηηθνχ
βαζκνινγηθνχ δείθηε απφ 100βαζκε θιίκαθα ) θαη ν πνηνηηθφο ραξαθηεξηζκφο ( «ειιηπήο», «επαξθήο», «πνιχ
θαιφο», «εμαηξεηηθφο») πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνηίκεζε ηνπ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Βπίζεο,
πεξηιακβάλεη ηηο θαηεγνξίεο θαη ηηο ξνπκπξίθεο αμηνιφγεζεο γηα θάζε αμηνινγνχκελν. Σέινο, πεξηγξάθεη ηε
δηαδηθαζία θαη ηα ζηάδηα ηεο αμηνιφγεζεο, πξνζδηνξίδνληαο ηνλ ηξφπν θα ηνλ ρξνληθφ νξίδνληα ηελ
αμηνιφγεζεο αιιά θαη ηελ ζχληαμε έθζεζεο αμηνιφγεζεο.
Με απηνχ ηνπ ηχπνπ αμηνιφγεζε αθπξψλεηαη ε δηακνξθσηηθή ιεηηνπξγία ηεο αμηνινγηθήο δηαδηθαζίαο
θαζψο απνπζηάδνπλ νη βειηησηηθνί ζηφρνη θαη νη αλαηξνθνδνηηθέο δηαδηθαζίεο. Παξνπζηάδεηαη έιιεηκα ζηελ
θαηαιιειφηεηα θαη επάξθεηα ησλ δηαδηθαζηψλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ ελψ απνπζηάδεη έλαο θεληξηθφο κεραληζκφο
θαηαγξαθήο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ηεο απφδνζήο ηνπο. Οη ειιείςεηο απηέο δελ ζπλεπηθνπξνχλ ζηελ
ζπλεθηίκεζε φισλ ησλ παξακέηξσλ πνπ ζπλζέηνπλ ην εθπαηδεπηηθφ έξγν αληίζεηα εληζρχνπλ ηελ
πξνζσπνθεληξηθή πξνζέγγηζε ηεο αμηνιφγεζεο σο αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κε έκθαζε ζηε δηαδηθαζία
θαη φρη ζηα εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα, γεγνλφο πνπ αδπλαηεί λα αλαδείμεη ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηεο
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Σέινο ε θαηάζεζε ηεο ηειηθήο έθζεζεο ζηα αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε ηεο
εθπαίδεπζεο θαη ε απνπζία βειηησηηθψλ πξνηάζεσλ αθπξψλεη ηνλ δηακνξθσηηθφ ραξαθηήξα ηεο αμηνιφγεζεο.
Σν Πξνεδξηθφ Αηάηαγκα ηππηθά βξίζθεηαη ζε ηζρχ αιιά νπζηαζηηθά ε αμηνιφγεζε δελ εθαξκφδεηαη
ζηελ πξάμε, θαζψο ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ πεξηγξάθεη βξίζθεηαη ππφ δηαβνχιεπζε θαη ν ζεζκφο ηεο
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αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ παξακέλεη αλελεξγφο. (Ελζηηηνχην Βθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, 2012α, ζ.
5).

4.2. Δζσηεξηθή Αμηνιφγεζε
Δ Τπνπξγηθή Ώπφθαζε 30972/Γ1 / 16-03-2013 « Ώμηνιφγεζε ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ ηεο ρνιηθήο
Μνλάδαο – Αηαδηθαζία Ώπηναμηνιφγεζεο» αλαθέξεηαη ζηνλ ζθνπφ, ηελ ζηνρνζεζία θαη ηε δηαδηθαζία
απηναμηνιφγεζεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Σν αξζ.2 πξνβιέπεη πσο «νη ζρνιηθέο κνλάδεο φισλ ησλ ηχπσλ ηεο
πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο αμηνινγνχλ θάζε έηνο ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν σο
πξνο ηελ επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ» θαη «θάζε ζρνιηθή κνλάδα κέρξη ην ηέινο επηεκβξίνπ, ζέηεη
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο, πξνγξακκαηίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο θαη θαηαξηίδεη εηδηθά
πξνγξάκκαηα δξάζεο κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ θαη αδπλακηψλ θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο
ηνπ. εθπαηδεπηηθνχ ηεο έξγνπ».
ην αξζ.3 νξίδεηαη πσο ε αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ην πιαίζην ηεο Ώπηναμηνιφγεζεο
ηνπο Βθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ (Ώ.Β.Β) πνπ πξνηείλεη ην Ελζηηηνχην Βθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, φπνπ ιακβάλνληαη
ππφςε ηφζν ηα πνζνηηθά φζν θαη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζην ζρνιείν, ηα νπνία
αληηζηνηρνχλ ζηηο αθφινπζεο αλαιπηηθέο/εξκελεπηηθέο θαηεγνξίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ: α. Αεδνκέλα ηνπ
ζρνιείνπ, β. Βθπαηδεπηηθέο Αηαδηθαζίεο, γ. Βθπαηδεπηηθά Ώπνηειέζκαηα.
Δ δηαδηθαζία ηεο Ώ.Β.Β. έρεη ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή δηάξθεηα θαη ζαθή δνκή ελψ δηαθξίλεηαη γηα ηελ
δηακνξθσηηθή θαη βειηησηηθή ηεο ιεηηνπξγία. Εεξαξρνχληαη νη αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ, εληνπίδνληαη νη αδπλακίεο
ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη επηιέγνληαη νη θαηάιιειεο δξάζεηο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο
ηνπ παξερφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Βπηπιένλ ε αλαηξνθνδφηεζε δηαδξακαηίδεη θπξίαξρν ξφιν, θαζψο
ζπκβάιιεη ζηελ δηαπίζησζε ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ ή θαη ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπο κε ηελ
ιήςε βειηησηηθψλ δξάζεσλ. Γηα ηελ ζπζηεκαηηθή δηεξεχλεζε ησλ δεηθηψλ πνηφηεηαο θαη ηελ γεληθή εθηίκεζε
ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο πξνηείλεηαη απφ ην Ελζηηηνχην Βθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο (Ε.Β.Π) έλα ελδεηθηηθφ
εξεπλεηηθφ πιαίζην πνπ ζα βνεζήζεη ηνπο εκπιεθνκέλνπο ζηελ αμηνινγηθή δηαδηθαζία. Δ αμηνινγηθή δηαδηθαζία
δελ ηεξκαηίδεηαη κε ηελ ζχληαμε ηεο ηειηθήο έθζεζεο αμηνιφγεζεο αληηζέησο ζεκαηνδνηεί ηνλ θαζνξηζκφ λέσλ
ζηφρσλ. Καηά ηελ ζχληαμε ηεο ηειηθήο έθζεζεο δίλεηαη έκθαζε ζηνπο δείθηεο πνπ ζεκεηψζεθε νπνηαδήπνηε
κεηαβνιή, είηε αξλεηηθή είηε ζεηηθή αιιά θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηή ε κεηαβνιή επεξέαζε ην
εθπαηδεπηηθφ έξγν.
Δ απηναμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ρξήζε ησλ πξνηεηλφκελσλ εξσηεκαηνινγίσλ ηνπ Ε.Β.Π,
πνπ ζηεξίδνληαη ζηνλ πίλαθα πνηφηεηαο πνπ έρεη αλαπηχμεη ε επνπηηθή αξρή. Οη δείθηεο θαη ηα θξηηήξηα πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ θάζε δείθηε επηηξέπνπλ ηελ εχθνιε θαη ζαθή εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη ηαπηφρξνλα
ιεηηνπξγνχλ σο θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ηελ ζπζηεκηθή ζεψξεζή ηνπο. Σα θξηηήξηα αλαθέξνληαη ζε
ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα, θαιέο πξαθηηθέο, δξάζεηο θαη αλακελφκελα απνηειέζκαηα Βπηπιένλ παξέρεηαη ζηηο
ζρνιηθέο κνλάδεο ε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπλ δηθά ηνπο εξγαιεία, ελψ πξνηείλεηαη θαη ε αμηνπνίεζε ζρεηηθψλ
ζηνηρείσλ απφ ην αξρείν ηνπ εθάζηνηε ζρνιείνπ.
Σελ επζχλε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Ώ.Β.Β έρνπλ ν δηεπζπληήο θαη ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ , αιιά
κεηέρνπλ θαη νκάδεο εξγαζίεο ελψ πξναηξεηηθή είλαη ε επηινγή θαη ζπκκεηνρή ελφο «θξηηηθνχ θίινπ» πνπ ζα
πξνζθέξεη αλαηξνθνδφηεζε.
Δ δηαδηθαζία ηεο απηναμηνιφγεζεο παξνπζηάδεηαη κνλνδηάζηαηε θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ απνπζία
πνηθηινκνξθίαο ζηηο επηκέξνπο δηαδηθαζίεο γεγνλφο πνπ θαζηζηά ζαθέο πσο ζηελ Βιιάδα δελ έρεη εκπεδσζεί
αθφκα θνπιηνχξα αμηνιφγεζεο. Δ απνπζία αμηνινγηθήο θνπιηνχξαο δπζρεξαίλεη θαη΄ αξρήλ ηελ πινπνίεζε
ηεο νπνηαδήπνηε κνξθήο αμηνιφγεζεο αιιά θαη ηελ αλάπηπμε θαη ζχλδεζε ησλ επηκέξνπο δηαδηθαζηψλ
αμηνιφγεζεο. Δ απνπζία βάζεο δεδνκέλσλ κε ζηνηρεία γηα ηα ζρνιεία φιεο ηεο ρψξαο δελ επηηξέπεη ηελ
ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηνλ εληνπηζκφ ή φρη ηεο επηδησθφκελεο βειηίσζεο.
5. Ζ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζην νκφζπνλδν θξαηίδην ηεο Βαπαξίαο.
Σν θξαηίδην ηεο ΐαπαξίαο(FreistaatBayern) είλαη έλα εθ ησλ 16
νκφζπνλδσλ
θξαηηδίσλ(Bundesländer)
πνπ απνηεινχλ ηελ Οκνζπνλδηαθή Αεκνθξαηία ηεο Γεξκαλίαο -Ο.Α.Γ(BundesrepublikDeutschland).
Δ Ο.Α.Γ. δηνηθείηαη ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο νκνζπνλδηαθφηεηαο, δειαδή νη εμνπζίεο θαη
αξκνδηφηεηεο θαηαλέκνληαη αλάκεζα ζηα θξαηίδηα ελψ ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ νξίδεηαη ξεηά αξκνδηφηεηα ηεο
νκνζπνλδηαθήο θπβέξλεζεο απηή αλήθεη ζηηο θπβεξλήζεηο ησλ θξαηηδίσλ. ΐάζε φισλ ησλ πεγψλ δηθαίνπ είλαη
ην γεξκαληθφ ζχληαγκα, ν ΐαζηθφο Νφκνο (Grundgesetz. G.G.).ρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ν ΐαζηθφο Νφκνο

430

1st International Congress on Management of Educational Units
December 7-9, 2018, Thessaloniki, Greece

ηεο Ο.Α.Γ.θαζνξίδεη θάπνηεο γεληθέο αξρέο αιιά ηαπηφρξνλα νξίδεη (αξζ.30)πσο ε εθπαίδεπζε είλαη
απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ησλ θξαηηδίσλ θαη ζπλεπψο ζα κπνξνχζε λα ιερζεί πσο ππάξρνπλ ηαπηφρξνλα ηφζν
εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα φζα θαη ηα θξαηίδηα (Μάξθνπ, Μπνπδάθεο, Παπαζηαχξνπ, Παπνχιηα-Σδειέπε, &
Υξπζαθίδεο, 1988, ζ. 101). Παξά ηελ ζπληαγκαηηθή πξφβιεςε γηα ηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ησλ
θξαηηδίσλ ζηελ ράξαμε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ε πκθσλία ηνπ Ώκβνχξγνπ (1964) θαζηέξσζε θνηλά
ραξαθηεξηζηηθά ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ησλ θξαηηδίσλ, νξίδνληαο ηηο βαζηθέο αξρέο γηα ηελ θηλεηηθφηεηα
ησλ καζεηψλ ζε εζληθφ επίπεδν θαη εμαζθαιίδνληαο ηελ έλλνηα ηεο ελνπνίεζεο ζην γεληθφ ζχζηεκα ηεο
ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Ο.Α.Γ.
Δ ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο-κε ηελ έλλνηα ηεο
ζπζηεκαηηθήο εθηίκεζεο ησλ νξγαλσηηθψλ δνκψλ ,ησλ δηαδηθαζηψλ κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο αιιά θαη ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ επίδνζεο κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο- εκθαλίζηεθε ζηελ Γεξκαλία , κε θάπνηα
θαζπζηέξεζε ζε ζρέζε κε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο , κφιηο ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80 (European
Commission/EACEA/Eurybase,2010, p.232).Παξά ηελ απνπζία ζεζκνζεηεκέλεο αμηνιφγεζεο , κεραληζκνί
ειέγρνπ ππήξραλ θπξίσο κέζσ ζηαηηζηηθψλ εξεπλψλ απφ ηελ Οκνζπνλδία ή ηηο ζηαηηζηηθέο ππεξεζίεο ησλ
θξαηηδίσλ.
Σελ δεθαεηία 1990 ν πξνβιεκαηηζκφο ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο , θαη θαη‟ επέθηαζε
ηελ αμηνιφγεζε, άξρηζε λα γίλεηαη έθδεινο. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1997 ε K.M.K εηζήγαγε δηαδηθαζίεο
δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο, ζέηνληαο ηεο ζην επίθεληξν ηνπ έξγνπ ηεο .Δ δεκνζηφηεηα πνπ
έιαβαλ ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπγθξηηηθψλ κειεηψλ TIMMS ηεο ΕΒΏ (1995) θαη PISA ηνπ Ο.Ο..Ώ(2000)
θιφληζαλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ πξνο ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Σα απνγνεηεπηηθά απνηειέζκαηα ησλ
καζεηψλ ηεο Γεξκαλίαο ζηνπο παξαπάλσ δηεζλείο δηαγσληζκνχο, ην ιεγφκελν «PISAshock» νδήγεζαλ ηελ
Μφληκε Αηάζθεςε ησλ Τπνπξγψλ ΠαηδείαοKultusministerkonferenz (K.M.K) 16 λα νξίζεη επηά ηνκείο βειηίσζεο
ηεο πνηφηεηαο ιακβάλνληαο ζπγθεθξηκέλα κέηξα.ε θακία άιιε ρψξα ηα ρακειά απνηειέζκαηα ησλ καζεηψλ
δελ ζπδεηήζεθαλ ηφζν πνιχ θαη «δελ επεξέαζαλ ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηφζν έληνλα θαη ηφζν
καθξνπξφζεζκα».(Καςάιεο & Υαλησηάθεο, 2015, ζ. 72). Σελ πεξίνδν 2002 -2003 ζπκθσλνχληαη εθπαηδεπηηθά
πξφηππα(standards) γηα φια ηα θξαηίδηα, σο πξνυπφζεζε γηα ηελ κεηάβαζε απφ ηελ πξσηνβάζκηα ζηελ
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ή απφθηεζε ηνπ απνιπηεξίνπ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.Σα εθπαηδεπηηθά
πξφηππα δηεπξχλζεθαλ ηα επφκελα έηζη θαη παξέρνπλ έλα θνηλφ πιαίζην αλαθνξάο ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηεο
εθπαίδεπζεο ζε φια ηα θξαηίδηα.17

Σα νκφζπνλδα θξάηε έρνπλ ιάβεη δηάθνξα κέηξα αμηνιφγεζεο ζηα νπνία αιιεινεπηδξνχλ δηάθνξεο
δηαδηθαζίεο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο θαη αλάπηπμεο ηεο πνηφηεηαο. Μηα εμσηεξηθή αμηνιφγεζε ησλ ζρνιείσλ
πξαγκαηνπνηείηαη ζε ηαθηηθή βάζε ζε φια ζρεδφλ ηα νκφζπνλδα θξάηε. Τπεχζπλα γηα ηελ γηα ηελ εμσηεξηθή
αμηνιφγεζε είλαη είηε ηα Τπνπξγεία Παηδείαο ή ηα Ελζηηηνχηα ρνιηθήο Ώλάπηπμεο ηνπ θάζε θξαηηδίνπ. ηφρνο
ηεο εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο είλαη ε παξαθνινχζεζε θαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο
ελψ νη δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο είλαη ζχκθσλεο κε ηα εθπαηδεπηηθά πξφηππα ηεο K.M.K . Βμσηεξηθέο
αμηνινγήζεηο γίλνληαη θάζε ηξία έσο έμη έηε, αλάινγα κε ην νκφζπνλδν θξαηίδην. Υαξαθηεξηζηηθέο κέζνδνη
πεξηιακβάλνπλ ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ θαη εγγξάθσλ, παξαηεξήζεηο (επηζθέςεηο ζε ηάμεηο, επηζεσξήζεηο),
ηππνπνηεκέλα εξσηεκαηνιφγηα θαη ζπλεληεχμεηο
πγθεθξηκέλα ζην νκφζπνλδν θξαηίδην ηεο ΐαπαξίαο ε αμηνιφγεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο
ππαγνξεχεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία (BayEUG, Art. 113c), θαη πξνβιέπεη ηφζν ηελ εμσηεξηθή φζν θαη
ηελ εζσηεξηθή αμηνιφγεζε ησλ ζρνιείσλ. Σελ επηζηεκνληθή επίβιεςε γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ βαπαξηθψλ
ζρνιείσλ έρεη ην Οκνζπνλδηαθφ Ελζηηηνχην ρνιηθήο Πνηφηεηαο θαη Βθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο ηεο ΐαπαξίαο
(StaatsinstitutfürSchulqualitätundBildungsforschung) .
5.1. ΔμσηεξηθήΑμηνιόγεζε

16

Oμοςπονδιακό όργανο -εκνικοφ χαρακτιρα- που αςχολείται με εκπαιδευτικά κζματα και ςτοχεφει ςτθν δθμιουργία ενιαίασ πολιτικισ
ανάμεςα ςτα κρατίδια. το όργανο αυτό ςυμμετζχουν οι Τπουργοί Παιδείασ όλων των κρατιδίων, ενϊ οι αποφάςεισ τουσ ζχουν
χαρακτιρα ειςθγιςεων/ςυςτάςεων προσ τα κοινοβοφλια των κρατιδίων εντόσ ενόσ δεςμευτικοφ πλαιςίου. αςχολείται με κζματα
εκπαιδευτικισ πολιτικισ, προωκεί τον εκπαιδευτικό προγραμματιςμό, εγγυάται τθν ομοιομορφία και ςυγκριςιμότθτα των πτυχίων και
απολυτθρίων, ωσ απαραίτθτθ προχπόκεςθ τθσ αμοιβαίασ αναγνϊριςισ τουσ εντόσ των κρατιδίων, διαςφαλίηει τθν ποιότθτα τθσ
παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ -μζςω τθν κζςπιςθσ εκπαιδευτικϊν προτφπων (εκπαιδευτικά standards)- και τζλοσ προωκεί τθν ςυνεργαςία
των κεςμικϊν οργάνων για τθν ανάπτυξθ τθσ εκπαίδευςθσ, τθσ επιςτιμθσ και του πολιτιςμοφ
17
Σα εκπαιδευτικά πρότυπα αφοροφν α. τθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ (4θ τάξθ ) για τα γερμανικά και τα μακθματικά, το
Hauptschulabschluss (9θ τάξθ)για τα γερμανικά, τα μακθματικά και τθν πρϊτθ ξζνθ γλϊςςα (αγγλικά / γαλλικά), το Mittleren
Schulabschluss (10θ τάξθ) για τα γερμανικά, τα μακθματικά, τθν πρϊτθ ξζνθ γλϊςςα (αγγλικά / γαλλικά), τθ βιολογία, τθ χθμεία και τθ
φυςικι, το Allgemeine Hochschulreife για τα γερμανικά, τα μακθματικά και τθ ςυνεχιηόμενθ ξζνθ γλϊςςα (Αγγλικά / Γαλλικά). Ενϊ από το
2017, αναπτφχκθκαν εκπαιδευτικά πρότυπα για το Allgemeine Hochschulreife ςτα κζματα φυςικισ επιςτιμθσ (βιολογία, φυςικι, χθμεία)
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Δ εμσηεξηθή αμηνιφγεζε ζηε ΐαπαξία μεθίλεζε πηινηηθά ην 2003-2004, εθαξκφζηεθε ην 2005-2006
θαη ζεζκνζεηήζεθε ηελ 1ε Ώπγνχζηνπ ηνπ 2008. Βίλαη ππνρξεσηηθή γηα ηα δεκφζηα ζρνιεία ελψ ζπληζηάηαη
ζηα ηδησηηθά θαη ζε απηά πνπ ππάγνληαη ζηηο δεκνηηθέο αξρέο. Αελ πξφθεηηαη γηα δηνηθεηηθφ έιεγρν ή
γλσκνδφηεζε γηα ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ , νχηε αμηνιφγεζε ηνπ δηδάζθνληα αιιά γηα αλάιπζε ησλ ζπλζεθψλ
θαη αμηνιφγεζε ησλ δηαδηθαζηψλ εληφο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.Βπηρεηξείηαη ν εληνπηζκφο ησλ δπλαηψλ θαη
αδχλαησλ ζεκείσλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηαπηφρξνλα ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ηνκέσλ βειηίσζεο.
Πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε βάζε ην Πιαίζην Πνηφηεηαο πνπ έρεη εθπνλήζεη ην Οκνζπνλδηαθφ
Ελζηηηνχην ρνιηθήο Πνηφηεηαο θαη Βθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο ζην νπνίν παξέρνληαη νη ηνκείο αμηνιφγεζεο, ηα
θξηηήξηα αιιά θαη νη δείθηεο πνπ πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ θαηά ηελ αμηνινγηθή δηαδηθαζία.Ώπφ ηνπο ηέζζεξηο
ηνκείο πνπ θαζνξίδνληαη κνλάρα νη δχν αμηνινγνχληαη θαηά ηελ εμσηεξηθή αμηνιφγεζε ελψ νη άιινη δχν απιά
πεξηγξάθνληαη. Οη δχν ηνκείο πνπ αμηνινγνχληαη θαηά ηελ εμσηεξηθή αμηνιφγεζε («Αηαδηθαζίεο ρνιείνπ»,
«Αηδαζθαιία θαη Μάζεζε») είλαη απηνί πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο πνπ
αθνινπζεί. Σα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζηηο δχν κνξθέο είλαη θνηλά θαη αλαθέξνληαη ζε
ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα, θαιέο πξαθηηθέο θαη αλακελφκελα απνηειέζκαηα αιιά ηαπηφρξνλα απνηεινχλ ην
απνηέιεζκα κηαο θνηλήο ζχκβαζεο εληφο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αμηνινγηθήο δηαδηθαζίαο ζηελ νπνία
εκθαλίδνληαη. Οη δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαζηζηνχλ επθνιφηεξε θαη ζαθέζηεξε ηελ εμαγσγή ηεο θξίζεο
θαη ηαπηφρξνλα πεξηνξίδνπλ ηελ απξνζδηνξηζηία θαη ηελ ζχγρπζε θαηά ηνλ εληνπηζκφ θαη πξνζδηνξηζκφ ηεο
πνηφηεηαο ηνπ παξερφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Παξάιιεια δηαπηζηψλεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπο σο
πιεξνθνξηαθά θαη δηακνξθσηηθά ζηνηρεία εληαγκέλα ζην πιαίζην ηεο ζπζηεκηθήο ζεψξεζήο ηνπο
Δ νκάδα εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο αμηνινγεηέο . Σξεηο απφ απηνχοαλήθνπλ
ζην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ζρνιείνπ ίδηα εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο θαη ζρνιηθνχ ηχπνπ κε ην ππφ αμηνιφγεζε
ζρνιείν θαη έρνπλ εκπεηξία ζε ζέκαηα δηνίθεζεο θαη αλάπηπμεο δηδαζθαιίαο, φπσο γηα παξάδεηγκα
δηεπζπληέο, ππνδηεπζπληέο, δηεπζπληέο ζεκηλαξίσλ. Ο ηέηαξηνο αμηνινγεηήο εθπξνζσπεί ηνλ θιάδν ηεο
νηθνλνκίαο θαη ζπλήζσο πξφθεηηαη γηα εθπξφζσπνπο επηρεηξήζεσλ ,επίηξνπνπο πνηφηεηαο ή γνλείο πνπ
πξνζθέξνληαη εζεινληηθά. Οη νκάδεο αμηνιφγεζεο δηακνξθψλνληαη απφ ηελ Βπνπηηθή Ώξρή (Schulaufschift)
θαη ηνπεξηερφκελν ησλ εξγαζηψλ ηνπο επνπηεχεηαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ Πνηφηεηαο (Qualitatangentur).Σα άηνκα
πνπ επηιέγνληαη σο αμηνινγεηέο αθνινπζνχλ βαζηθή εθπαίδεπζε θαη αλά δηαζηήκαηα ζπκκεηέρνπλ ζε
επηκνξθσηηθέο ζπλαληήζεηο.
Δ εμσηεξηθή αμηνιφγεζε θαιχπηεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα 3 κελψλ, θαη πεξηιακβάλεη :
α. ηελ πξνεηνηκαζία ηεο ζρνιηθήο επίζθεςεο,β. ηελ ίδηα ηελ ζρνιηθή επίζθεςε θαη γ. ηελ δηάδνζε ησλ
απνηειεζκάησλ. Γηα ηελ ζπιινγή ησλ πιεξνθνξηψλ ρξεζηκνπνηείηαη πιεζψξα εξγαιείσλ .Δ ζχληαμε ηνπ
ζρνιηθνχ ραξηνθπιαθίνπ θαη ε έξεπλα εξσηεκαηνινγίνπ πξνεγνχληαη ηελ επίζθεςεο ελψ ε επίζθεςε
πεξηιακβάλεη ζπλεληεχμεηο, επηηφπηα παξαηήξεζεθαη θαηαγξαθή ησλ ππνδνκψλ αιιά θαη παξαηήξεζεο ηεο
δηδαζθαιίαο, κε ζπγθεθξηκέλα έληππα θαζνδήγεζεο,
Δ εγθπξφηεηα θαη ε αμηνπηζηία ηεο δηαδηθαζίαο θαηνρπξψλεηαη κε ηνλ θαζνξηζκφ ζαθνχο αληηθεηκέλνπ
, δηαδηθαζηψλ θαη θξηηεξίσλ αιιά θαη ηνλ νξηζκφ αξρψλ θαη πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ δηαδηθαζία . Σν ηδηαηηέξσο
αλαιπηηθφ πιαίζην ηεο κεζνδνινγίαο θαη ησλ κέζσλ, ησλ ηερληθψλ θαη ησλ κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
αιιά θαη ε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ εμσηεξηθψλ αμηνινγεηψλ πξνζδίδνπλ ηελ δηαδηθαζία ηεο
αμηνιφγεζεο ραξαθηεξηζηηθά επηζηεκνληθήο – εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
5.2. Δζσηεξηθή Αμηνιόγεζε
Δ εζσηεξηθή αμηνιφγεζε σο πηπρή ηεο βαπαξηθήο αμηνιφγεζεο, παξέρεη αζθαιείο πιεξνθνξίεο ζην
εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ θαζψο ην έξγν ηνπο αλαιχεηαη κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα θαη ιακβάλνληαο ππφςηλ ηηο
εηδηθέο ζπλζήθεο ηνπ ζρνιείνπ . πγθεθξηκέλα ιακβάλνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ βαζκφ επίηεπμεο ησλ
ζηφρσλ, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ, ηνλ απνηειεζκαηηθφ ζρεδηαζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ
/δξάζεσλ θαη ελ ηέιεη ηελ επίηεπμε απνηειεζκάησλ (επηζπκεηψλ ή αλεπηζχκεησλ ).
Γηα ηελ εζσηεξηθή αμηνιφγεζε ππεχζπλν είλαη ην ίδην ην ζρνιείν. ρεδηάδεη θαη εθαξκφδεη ηελ
δηαδηθαζία, ζπιιέγεη θαη αλαιχεη ηα δεδνκέλα, εμεηάδεη ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ
κέηξσλ ζε επίπεδν ζρνιείνπ, ηάμεο ή καζήκαηνο, ελψ ζηφρνο ησλ εζσηεξηθψλ κέηξσλ είλαη ε ζπζηεκαηηθή
εμέηαζε ησλ πξννπηηθψλ αλάπηπμεο ηνπ ζρνιείνπ. Δ γεληθή επζχλε γηα ηνλ ζπληνληζκφ ηεο εζσηεξηθήο
αμηνιφγεζεο αλήθεη ζηελ δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ. Ο ζπζηεκαηηθφο έιεγρνο θαζ΄ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο
δηαδηθαζίαο, ζπγθξίλεη ηηο ηζρχνπζεο θαηαζηάζεηο κε ηηο επηζπκεηέο θαη πξνηείλεη δηνξζσηηθά κέηξα. ηελ
εζσηεξηθή αμηνιφγεζε ζπκκεηέρεη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ, νη καζεηέο αιιά θαη νη γνλείο ησλ
καζεηψλ.
Καηά ηελ εζσηεξηθή αμηνιφγεζε σο νδεγφο ρξεζηκνπνηείηαη ην Πιαίζην Ώλαθνξάο πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη θαη θαηά ηελ εμσηεξηθή αμηνιφγεζε, θαηαδεηθλχνληαο ηελ ζχλδεζε ησλ δχν κνξθψλ
αμηνιφγεζεο, αιιά θαη ην πιαίζην αλαθνξάο γηα ηελ εζσηεξηθή αμηνιφγεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο ηνκείο αιιά
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ηνπο δείθηεο πνπ ελδείθλπηαη λα δηεξεπλεζνχλ. ηελ δηαδηθηπαθή πχιε γηα ηελ εζσηεξηθή αμηνιφγεζε
ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα, εξγαιεία θαη κέζνδνη πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηελ αμηνινγηθή
δηαδηθαζία. Σα ζρνιεία δελ είλαη απαξαίηεην λα αλαπηχμνπλ ηα δηθά ηνπο εξγαιεία θαη ηερληθέο αιιά ζα πξέπεη
λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα κέζα πνπ αλέπηπμε ν αξκφδηνο νξγαληζκφο .πγθεθξηκέλα ρξεζηκνπνηνχληαη :
α. ζπγθξηηηθή κειέηε πνπ παξέρεη δεδνκέλα (ηηκέο αλαθνξάο) γηα φια ηα ζρνιεία ηνπ θξαηηδίνπ γηα ηα
έηε 2009-2015 .Δ ζχγθξηζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο εθάζηνηε ζρνιηθήο κνλάδαο κε ηηο ηηκέο αλαθνξάο ζε φιν ην
θξαηίδην ή κε ηηο ηηκέο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαηά ηα πξνεγνχκελα έηε κπνξεί λα ζπκβάιιεη
ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο πνηφηεηάο ηεο.
β. ηππνπνηεκέλα εξσηεκαηνιφγηα πνπ απεπζχλνληαη ζε καζεηέο, εθπαηδεπηηθνχο, γνλείο, αιιά θαη
θνξείο ηεο νηθνλνκίαο θαη δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζε κηθξφ ρξφλν λα ειεγρζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ
κέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ. Πεξηιακβάλεηαη κεγάινο αξηζκφο εξσηήζεσλ ζπλεπψο ε δηεξεχλεζε ηνπ δείθηε
θαζίζηαηαη κεζνδηθφηεξε θαη ζπζηεκαηηθφηεξε. Βπηπιένλ ν πςειφο βαζκφο πξνζδηνξηζκνχ ησλ θξηηεξίσλ θαη
ε αλαθνξά ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα, αλακελφκελα θαη παξαηεξήζηκα απνηειέζκαηα ζε ζπλδπαζκφ κε
ηελ ρξήζε δηαθνξεηηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ αλά θαηεγνξία εξσηψκελσλ επηηξέπεη ηελ αζθαιέζηεξε εμαγσγή
ζπκπεξαζκάησλ πεξηνξίδνληαο ηελ κνλφπιεπξε εμέηαζε ηνπ δείθηε.
γ. θφξκεο παξαηήξεζεο γηα ηνλ «θξηηηθφ θίιν» πνπ κπνξεί λα ζεκεηψζεη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ψζηε
λα πξνζθέξεη επνηθνδνκεηηθή αλαηξνθνδφηεζε ζηνλ δηδάζθνληα.
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Σα κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο (Αηεπζπληήο, δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, καζεηέο θ.ά.) βξίζθνληαη ζε
κία ζρέζε αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηνπο, γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί (Παζηαξδήο θαη
Παζηαξδή, 2000). Έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη αλαδεηθλχνπλ ηνπο πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (αΎηεο, 2008), ε νπνία θαη εμαζθαιίδεη ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ
θαζψο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Μεηαμχ άιισλ
αλαθέξνληαη ε ραξηζκαηηθή εθπαηδεπηηθή εγεζία, ε ζπλεξγαζία ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο θαη ην επλντθφ ζρνιηθφ
θιίκα. ηελ παξνχζα εηζήγεζε δηεξεπλψληαη νη ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο
θνηλφηεηαο θαη εμεηάδεηαη αλ θαη θαηά πφζν απνηεινχλ παξάγνληα πνπ εληζρχεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ
ζρνιείνπ.Παξνπζηάδνληαη θαη ζρνιηάδνληαη απφςεηο θαη ζπκπεξάζκαηα εξεπλεηψλ πξνθεηκέλνπ λα
ζθηαγξαθεζεί ν ξφινο ηνπ Αηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ ζηελ επίηεπμε ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο.Βπηζεκαίλεηαηεπίζεο
ε αλάγθε δηαθνξνπνίεζεο ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηηο ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο αλάινγα κε ην εμσηεξηθφ
πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ αιιά αθφκε θαη αλάινγα κε ηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο.
Λέμεηο Κιεηδηά: ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο, απνηειεζκαηηθφηεηα, ζρνιηθφ θιίκα, ζρνιηθή θνηλφηεηα, Αηεπζπληήο.

ΔΗΑΓΧΓΖ
Μέζα ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ππάξρνπλ δηαθξηηνί ξφινη αιιά θαη δηαθνξεηηθνί ζπζρεηηζκνί θαη
αιιειεπηδξάζεηο: εθπαηδεπηηθνί κε καζεηέο, εθπαηδεπηηθνί κε εθπαηδεπηηθνχο, εθπαηδεπηηθνί κε ηνπο γνλείο θαη
φιεο απηέο νη νκάδεο κε ην Αηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. Οη παξαπάλσ βξίζθνληαη ζε κία ζρέζε αιιειεπίδξαζεο
κεηαμχ ηνπο, γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί (Παζηαξδήο θαη Παζηαξδή, 2000). Βμάιινπ,
απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν, φπσο νξίδνπλ νη Hoyθαη Ferguson, είλαη απηφ ζην νπνίν ζπληειείηαη αληηζηνηρία
ζηφρσλ θαη απνηειεζκάησλ. Γεληθά, ε εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο αιιά θαη ε παξνρή ίζσλ
επθαηξηψλ ζε φινπο θαζηζηνχλ έλα ζρνιείν πην απνηειεζκαηηθφ απφ θάπνην άιιν (Παζηαξδή, 2001).Έξεπλεο
πνπ έρνπλ γίλεη αλαδεηθλχνπλ ηνπο πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ
ζρνιείνπ, (αΎηεο, 2008), ε νπνία θαη εμαζθαιίδεη ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ θαζψο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε φισλ
ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Δ ραξηζκαηηθή εθπαηδεπηηθή εγεζία, ε ζπλεξγαζία
ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο θαη ην επλντθφ ζρνιηθφ θιίκα, πνπ θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο απνηειεί πεδίν
έξεπλαο θαη κειέηεο κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη βαξχηεηα, απνηεινχλ κεξηθνχο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ
ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο. Ώλαδεηψληαο ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ
ην ζρνιηθφ θιίκα εληνπίδνληαη ε δνκή ηνπ ζρνιείνπ, ην κέγεζφο ηνπ, ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη νη αηνκηθέο
δηαθνξέο ησλ αλζξψπσλ. Με άιια ιφγηα, ην ζρνιηθφ θιίκα επεξεάδεηαη απφ ηελ πνιππινθφηεηα ηεο
νξγαλσηηθήο δνκήο θαη ηνλ ηξφπν άζθεζεο ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο θαζψο θαη απφ ηηο αλάγθεο θαη ηνπο ζηφρνπο
ησλ εθπαηδεπηηθψλ (αΎηεο, 2008).
ηελ παξνχζα εηζήγεζε δηεξεπλψληαη νη ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο
θνηλφηεηαο θαη εμεηάδεηαη αλ θαη θαηά πφζν απνηεινχλ παξάγνληα πνπ εληζρχεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ
ζρνιείνπ.Ώξρηθά δηεξεπλψληαη νη παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζηελ επίηεπμε ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζρνιείνπ θαη
ππνγξακκίδεηαη ε ζεκαζία ηνπ επλντθνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο.Πεξηγξάθνληαη βαζηθνί παξάγνληεο δηακφξθσζεο
πνηνηηθνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο θαη ελίζρπζεο ηεο θαηλνηνκηθήο δπλακηθήο θαη επηρεηξείηαη ζχλδεζε απηψλ ησλ
παξαγφλησλ κε ηηο ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο. Αηαπηζηψλεηαη φηη ε επίηεπμε θαη ελίζρπζε ησλ ζρέζεσλ
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εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία πνηνηηθνχ
θιίκαηνο, εληζρχεη ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, βειηηψλεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηειηθά ηηο επηδφζεηο
ησλ καζεηψλ.
ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη θαη ζρνιηάδνληαη απφςεηο θαη ζπκπεξάζκαηα εξεπλεηψλ πξνθεηκέλνπ
λα ζθηαγξαθεζεί ν ξφινο ηνπ Αηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ ζηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο
ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη πξνηείλνληαη δηεπζπληηθέο πξαθηηθέο γηα ηελ ελίζρπζή ηνπο. Ώλαθέξεηαη φηη έρεη
ηδηαίηεξε ζεκαζία αλ θαηά ηελ ηππηθή επηθνηλσλία ηνπ Αηεπζπληή κε ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο αιιά θαη
κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ πξνσζείηαη ν δηάινγνο θαη φια ηα κέιε έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο
πξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο καδί ηνπ (Καηζαξφο, 2008).
Βπηπιένλ, επηζεκαίλεηαηε αλάγθε δηαθνξνπνίεζεο ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηηο ζρέζεηο
εκπηζηνζχλεο αλάινγα κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ αιιά αθφκε θαη αλάινγα κε ηε βαζκίδα
εθπαίδεπζεο. Ώληρλεχνληαη ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηνπο παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζηελ αλάπηπμε
ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ ηνπνζεζία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, κηθξέο επαξρηαθέο πφιεηο ή
κεγάια αζηηθά θέληξα, θαζψο επίζεο θαη απφ ηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο, Αεκνηηθά ρνιεία ή Βζπεξηλά Λχθεηα.
Σέινο, παξνπζηάδνληαη ζπκπεξάζκαηα θαζψο θαη πξνβιεκαηηζκφο γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε θαη κειέηε.

ΥΔΔΗ ΔΜΠΗΣΟΤΝΖΣΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ
Καζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ ζχκθσλα κε εξεπλεηέο (Παζηαξδή, 2001)
είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη νη ίζεο επθαηξίεο γηα φινπο.Δ πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε
απνηειεί έλα πνιχ κεγάιν πεδίν έξεπλαο, πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνηειεί έλλνηα πνπ
έρεη δηαθνξεηηθή εξκελεία αλάινγα κε ηελ νπηηθή γσλία ηνπ θάζε θνξέα πνπ εκπιέθεηαη.Ώλ κηα ππεξεζία
πξνζθέξεη απηφ πνπ αλακέλεηαη απφ ηνλ πειάηε, ζεσξείηαη πςειήο πνηφηεηαο (Μπξίληα, 2008). Δ νιηθή
πνηφηεηα γηα ηελ εθπαίδεπζε είλαη ε ζπλερήο θαη καθξνπξφζεζκε πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ηνπ άξηζηνπ κε
ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ καζεηή, ηε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ, ηελ πηνζέηεζε κεζφδσλ
επίηεπμεο απνηειεζκαηηθήο κάζεζεο, ηε ζπλεξγαζία φισλ φζσλ αλήθνπλ ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα (Γαβιαλφο,
2003). Σφζν ε Βπξσπατθή Έλσζε φζν θαη άιινη Αηεζλείο Οξγαληζκνί δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηελ πξνζπάζεηα
γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο, ππνγξακκίδνληαο έηζη ηελ
αλαγθαηφηεηα γηα πνηνηηθά θαη απνηειεζκαηηθά ζρνιεία.
Έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη αλαδεηθλχνπλ σο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο ηελεθπαηδεπηηθή εγεζία, ηηο πςειέο πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ην ζρνιηθφ θιίκα, ηε
ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο. πσο έρεη αλαθεξζεί, ην επλντθφ ζρνιηθφ θιίκα, πνπ είλαη έλαο απφ ηνπο
παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο (αΎηεο, 2008), απνηειεί έλα
επξχ πεδίν κειέηεο. εαπνηειεζκαηηθά ζρνιεία επηθξαηεί θιίκα αηζηνδνμίαο αιιά θαη πςειψλ πξνζδνθηψλ.
Βίλαη ινηπφλ επηζπκεηή ε επίηεπμεθηιφμελνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, πνπ ζα πξνθαιεί αίζζεκα ηθαλνπνίεζεο
ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία έηζη ψζηε λα επηηεπρζνχλ ηα θαιχηεξα δπλαηά
απνηειέζκαηα γηα ηνπο καζεηέο (Kαξαηάζηνο, 2008).
Βπηρεηξψληαο λα δψζεη θαλείο νξηζκφ ζηελ έλλνηα «ζρνιηθφ θιίκα» ζα ηζρπξηδφηαλ φηη πξφθεηηαη γηα
έλα ζχλνιν εζσηεξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ δηαθνξνπνηνχληνλ έλαλ νξγαληζκφ απφ ηνλ άιιν θαη επεξεάδνπλ
ηεζπκπεξηθνξάησλκειψλ πνπ ηνλ απνηεινχλ. ΐηψλεηαη απφ ηα κέιε πνπ απνηεινχλ ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη
πεξηγξάθεη ηηο ζπιινγηθέο ηνπο αληηιήςεηο γηα ηε ζπκπεξηθνξά κέζα ζην ζρνιείν (HoyandMiskel, 2005).
Αηαθνξεηηθά, ζρνιηθφ θιίκα είλαη ην ζχλνιν ησλ αμηψλ, πξνηχπσλ, ηξφπνπ ζθέςεο, πνπ απνδέρνληαη,
ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα, ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ (Γαβιαλφο, 2003). Με δπν ιφγηα, ην θιίκα γηα έλαλ
νξγαληζκφ, ζπγθεθξηκέλα ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα, είλαη φ,ηη είλαη ε πξνζσπηθφηεηα γηα ηνλ άλζξσπν (Παζηαξδή,
2001).
Ώθνχ ην επλντθφ ζρνιηθφ θιίκα είλαη έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απνηειεζκαηηθνχ ζρνιείνπ, είλαη
ινγηθφ ην ζπκπέξαζκα φηη ε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο δηεπθνιχλεηαη φηαλ ππάξρεη θαιή ζπλεξγαζία
κεηαμχ Αηεπζπληή θαη δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, θαιή επηθνηλσλία κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ θαη
πξνθαλψο ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Αειαδή, νη θαιέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ
κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο απνθηνχλ εμέρνπζα ζεκαζία αθνχ ζπκβάιινπλ ζηελ θαιή ςπρνινγηθή
θαηάζηαζε ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ. Έηζη, επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ(αΎηεο, 2008). Βίλαη
εμάιινπ επλφεην φηη ε θαιή ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ επεξεάδεη ζεηηθά ηελ απφδνζή ηνπ,
αθνχ απηφο κπνξεί λα απνδψζεη ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ θαη λα αμηνπνηήζεη ζην έπαθξν ηηο γλψζεηο θαη
δεμηφηεηέο ηνπ πξνζαλαηνιηζκέλνο κφλν ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Άκεζε ζπλέπεηα είλαη θαη ε βειηίσζε
ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ.
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Αηεξεπλψληαο ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην ζρνιηθφ θιίκα δηαπηζηψλεη θαλείο φηη επεξεάδεηαη
απφ ηελ πνιππινθφηεηα ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο θαη ηνλ ηξφπν άζθεζεο ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο θαζψο θαη απφ ηηο
αλάγθεο θαη ηνπο ζηφρνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (αΎηεο, 2008). Αηεξεπλψληαο αλαιπηηθφηεξα ηνπο παξαπάλσ
παξάγνληεο δηαπηζηψλεη θαλείο φηη θάζε έλαο απφ απηνχο έρεη άκεζε ζπλέπεηα αξρηθά ζηελ ςπρνινγία ησλ
αηφκσλ θαη θαη‟ επέθηαζε ζηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο.
Βπηπιένλ, αθνχ ην ζρνιηθφ θιίκα επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηε ζρνιηθή
θνηλφηεηα, επεξεάδεη θαη ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο. Ώλ νη ηειεπηαίεο δελ είλαη θαιέο είλαη εμαηξεηηθά
δχζθνιν λα επηηεπρζεί επλντθφ ζρνιηθφ θιίκα, κε άκεζε επίδξαζε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ.
πλεπψο, ζα έιεγε θαλείο φηη νη ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο είλαη έλαο παξάγνληαο δηακφξθσζεο ζρνιηθνχ θιίκαηνο
κε ηδηαίηεξε βαξχηεηα.
Βπηβεβαηψλνληαο ηα παξαπάλσ, καθξφρξνλε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε πάλσ απφ ηεηξαθφζηα
δεκνηηθά ζρνιεία ηνπ ηθάγν έδεημε φηη νη ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφηαην ξφιν ζηελ
δεκηνπξγία απνηειεζκαηηθψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ (BrykandSchneider, 2003). ηελ παξνπζίαζε ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο παξαπάλσ κειέηεο αλαθέξεηαη επίζεο φηη αλ εληζρπζνχλ νη ζρέζεηο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ
θαη γνληψλ ρακεινχ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ είλαη δπλαηφλ λα βειηησζνχλ νη αθαδεκατθέο επηδφζεηο
ησλ παηδηψλ ηνπο. Βπηπιένλ παξνπζηάδεηαη έλα πιήζνο εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ πνπ νδεγνχλ ζην
ζπκπέξαζκα φηη είλαη αλάγθε λα κειεηεζεί ην ζέκα ησλ ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο κηα θαη δηαδξακαηίδνπλ
ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζρνιείσλ.
πγθεθξηκέλα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο καθξφρξνλεο κειέηεο ηνπο θαη κέζσ παξαηήξεζεο θαη
ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ, νη Bryk θαη Schneider εληφπηζαλ ζρνιεία πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ησλ νπνίσλ νη
δηαθνξέο βνεζνχλ ζην λα θαλεί πψο ε δπλακηθή ησλ ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο
κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο ελφο ζρνιείνπ, ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ αιιά θαη ηελ ίδηα ηελ πξνζπάζεηα ηνπ
ζρνιείνπ λα βειηηψζεη ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ηνπ.ηελ έξεπλά ηνπο νη Bryk θαη Schneider θαηαιήγνπλ ζην
ζπκπέξαζκα φηη ζπιινγηθέο απνθάζεηο, απνθάζεηο πνπ νδεγνχλ ζε κεηαξξπζκίζεηο θαη θαηλνηνκηθέο δξάζεηο
επηηπγράλνληαη ζε ζρνιεία πνπ έρνπλ αλαπηπγκέλεο ηζρπξέο ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο, ελψ, αληίζεηα, ζε απηά πνπ
απνπζηάδνπλ, ππάξρνπλ ζπλερείο αληηπαξαζέζεηο αθφκε θαη γηα ηα πην ηεηξηκκέλα δεηήκαηα. Δ αίζζεζε ηεο
εκπηζηνζχλεο εμάιινπ κεηψλεη ην ξίζθν πνπ αηζζάλεηαη φηη αλαιακβάλεη θάπνηνο φηαλ πξαγκαηνπνηεί κηα
θαηλνηνκία. ηαλ έλαο εθπαηδεπηηθφο απνιακβάλεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ θαη ησλ γνληψλ ησλ
καζεηψλ ηνπ αηζζάλεηαη πην ειεχζεξνο λα δνθηκάζεη λέεο πξαθηηθέο θαη κεζφδνπο.
Βπηπιένλ, κέζα ζε έλα θιίκα εκπηζηνζχλεο, έλαο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα εθζέζεη ειεχζεξα ηηο
εκπεηξίεο ηνπ απφ ηελ ηάμε ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ θαη λα γίλεη αληαιιαγή θαιψλ θαη θαηλνηφκσλ πξαθηηθψλ,
ρσξίο λα αηζζάλεηαη εθηεζεηκέλνο, αλεπαξθήο θαη ζπλεπψο επάισηνο. Ώπνθαζίδεη πην εχθνια λα ζπλεξγαζηεί
κε άιινπο πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη αιιαγέο παξά ηελ επηπιένλ πξνζπάζεηα θαη θφπν
πνπ απαηηείηαη, αθνχ πξνηεξαηφηεηα είλαη γηα φινπο ην ζπκθέξνλ ησλ καζεηψλ.
Σέινο, δελ πξνθαιεί έθπιεμε ην γεγνλφο φηη ηα απνηειέζκαηα απνθάιπςαλ φηη ππάξρεη ζεκαληηθή
βειηίσζε ζηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζηα ζρνιεία φπνπ παξαηεξνχληαη αλεπηπγκέλεο ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο.
Ώληίζεηα, ζηα ζρνιεία πνπ δελ ππάξρνπλ παξαηεξείηαη ζηαζεξφηεηα ή αθφκε θαη κείσζε ησλ επηδφζεσλ ησλ
καζεηψλ.
πκπεξαζκαηηθά, ζα ππνζηήξηδε θαλείο φηη νη ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζπλεπάγνληαη εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε αιιά θαη βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο θαη ηειηθά βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ. Βπνκέλσο, νη ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο είλαη έλαο
παξάγνληαο δηακφξθσζεο θαηάιιεινπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο αιιά θαη ελίζρπζεο ηεο θαηλνηνκηθήο δπλακηθήο θαη
θαη‟ επέθηαζεζπκβάιινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ.

ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΥΔΔΧΝ ΔΜΠΗΣΟΤΝΖ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ
Πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα αλζίζνπλ ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο απαηηείηαη θαηαξρήλ επηθνηλσλία. Δ
επζχλε ηεο ζσζηήο επηθνηλσλίαο αλήθεη θπξίσο ζηνλ εγέηε ν νπνίνο ζα πξέπεη θαηά ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπ
ζρέζεηο λα είλαη ζε ζέζε λα αθνχεη πξνζεθηηθά θαη λα δηαζέηεη ελζπλαίζζεζε. Καηά ηελ ηππηθή ηνπ επηθνηλσλία
κε ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο αιιά θαη κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ είλαη ζεκαληηθφ λα
πξνσζεί ηνλ δηάινγν θαη λα εμαζθαιίδεη φηη φια ηα κέιε έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο πξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο
καδί ηνπ (Καηζαξφο, 2008).
Πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε αλάπηπμε ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο ζα πξέπεη αξρηθά λα ζπκβάιιεη ν
Αηεπζπληήο ζηεδηακφξθσζε κηαο λννηξνπίαο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.
Τπνγξακκίδνληαο ηνπο θνηλνχο ζηφρνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ Αηεπζπληή, πηνζεηψληαο ζπιινγηθφ ηξφπν
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ιήςεοησλ απνθάζεσλ, επηηξέπνληαο ηελ άκεζε θαη ζπρλή επηθνηλσλία κε ηνλ ίδην, δηακνηξάδνληαο
ππεπζπλφηεηεο, έλαο Αηεπζπληήο κπνξεί λα επηηχρεη κηα ζεηηθή πξνδηάζεζε γηα ζπλεξγαζία απφ ηελ πιεπξά ησλ
εθπαηδεπηηθψλ. Δ ζπιινγηθή ιήςε απνθάζεσλ δίλεη επίζεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ην αίζζεκα ειέγρνπ αιιά θαη
επζχλεο γηα ην ηη ζπκβαίλεη ζην ζρνιείν (WaldronandMcleskey, 2010). Ώηζζάλεηαη ινηπφλ ν θάζε έλαο
ζπλππεχζπλνο γηα ηα επηηεχγκαηα αιιά θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ην ζρνιείν, αλαπηχζζεηαη ην
νκαδηθφ πλεχκα, βειηηψλνληαη νη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη θαιιηεξγνχληαη έηζη
ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο. Βμάιινπ, ην άηνκν αηζζάλεηαη φηη ην εθηηκνχλ αλ ε άπνςή ηνπ γίλεηαη ζεβαζηή, ελψ,
αληίζεηα, φηαλ απνπζηάδεη ν ζεβαζκφο, ηα άηνκα απνθεχγνπλ ηηο ζπλαλαζηξνθέο θαη, φηαλ απηφ δελ είλαη
εθηθηφ, ζπλήζσο αθνινπζνχλ ζπγθξνχζεηο.Δ ελζάξξπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο ζπιινγηθήο ιήςεο
απνθάζεσλ ζπκβάιιεη, ινηπφλ, ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
Οη ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ ελζαξξχλνληαη αλ εληζρπζεί ην
αίζζεκα αζθάιεηαο θαη εκπηζηνζχλεο πνπ ληψζνπλ νη καζεηέο. Κάηη ηέηνην επηηπγράλεηαη κε ηελ αλαγλψξηζε
ηνπ έξγνπ ησλ καζεηψλ,ην ζεβαζκφ θαη ηελ θαηαλφεζε ζηηο φπνηεο δπζθνιίεο ηνπο θαη ηελ ελζάξξπλζε ησλ
πξνζπαζεηψλ ηνπο, γηα παξάδεηγκα, κε πξνβνιή ηεο δνπιεηάο ηνπο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. Βπίζεο, είλαη
ζεκαληηθφ λα αηζζάλνληαη νη καζεηέο φηη έρνπλ θνηλνχο ζηφρνπο κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπο θαη καδί ηνπο
ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ επίηεπμή ηνπο. Δ ελζάξξπλζε ηεο θνηλσληθφηεηαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο θαη κεηαμχ ησλ
καζεηψλ επίζεο θαιιηεξγεί ηηο ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηνπο. Οη ελέξγεηεο απηέο ελζαξξχλνληαη,
πξνσζνχληαη θαη ππνζηεξίδνληαη απφ ην Αηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, ν νπνίνο παξαθηλεί καζεηέο θαη
εθπαηδεπηηθνχο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.
Σν ήζνο θαη ε αθεξαηφηεηα ηνπ εγέηε θαη ην αίζζεκα δηθαηνζχλεο πνπ ηνλ δηαθαηέρεη είλαη δπλαηφλ λα
θαηαπνιεκήζνπλ αηζζήκαηα αλαζθάιεηαο, δπζπηζηίαο, αβεβαηφηεηαο θαη εζσζηξέθεηαο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ
έλα πεξηβάιινλ επλντθφ είλαη γηα ηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο.Βπηπιένλ, είλαη πξνθαλέο φηη θάζε
κέινο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο επηζπκεί ε ζπλαλαζηξνθή ηνπ κε ηα ππφινηπα κέιε λα νδεγεί ζηελ επίηεπμε ησλ
ζηφρσλ ηνπ. Κάζε αλεπάξθεηα ή παξάιεηςε ελφο κέινπο ηνπ ζπζηήκαηνο, αλ δελ αληηκεησπηζηεί, νδεγεί ζηελ
ππνλφκεπζε ηεο εκπηζηνζχλεο.Βίλαη ζπλεπψο επλφεην ην γεγνλφο φηη εζπκβνιή ηνπ Αηεπζπληή ζηε
δηακφξθσζε ζρνιηθνχ θιίκαηνο είλαη κεγάιε κηα θαη δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε θαη
δηαηήξεζε ησλ ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο.
Ώλάκεζα ζηνπο παξάγνληεο πνπ εληζρχνπλ ηηο ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο βξίζθεηαη θαη ε βειηίσζε ησλ
ζρέζεσλ θαη ε ελζάξξπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ γνλέσλ. Μηθξφ κέγεζνο
ζρνιείνπ, κε ζηαζεξφ πιεζπζκφ, πνπ ζπκκεηέρεη εζεινληηθά ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα είλαη ηξείο παξάγνληεο πνπ
δελ ζπλεπάγνληαη απηφκαηα ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο, ε χπαξμή ηνπο φκσο βνεζά έλαλ εγέηε κηαο ζρνιηθήο
κνλάδαο λα αλαπηχμεη θαη λα δηαηεξήζεη ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο (BrykandSchneider, 2003).
Κξίλεηαη, σζηφζν, απαξαίηεην λα επηζεκαλζείε αλάγθε δηαθνξνπνίεζεο ησλ παξαγφλησλ πνπ
επεξεάδνπλ ηηο ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο αλάινγα κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ αιιά αθφκε θαη
αλάινγα κε ηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο. Βίλαη ινηπφλ δπλαηφλ λα παξαηεξήζεη θαλείο ζεκαληηθέο ηδηαηηεξφηεηεο
ζε έλα επαξρηαθφ ζρνιείνκηαο κηθξήο πφιεο πνπ δελ ζπλαληψληαη ζηνλ ίδην βαζκφ ζε ζρνιεία ησλ κεγάισλ
πφιεσλ. πγθεθξηκέλα, είλαη επλφεην φηη ππάξρνπλ δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, θαιέο ή θαθέο, κεηαμχ
εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη θεδεκφλσλ ησλ καζεηψλ, νη νπνίεο έρνπλ αλαπηπρζεί έμσ
απφ ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα κέζα ζηελ κηθξή ηνπηθή ηνπο θνηλσλία. Βλψ κπνξνχλ λαεληζρχζνπλ ην πλεχκα
ζπιινγηθφηεηαο, απηέο νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο πξνθαλψο είλαη δπλαηφλ θαη λα απνβνχλ ηξνρνπέδε ζηελ
πξνζπάζεηα γηα βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, πφζν κάιινλ ζηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο.
Ώμίδεη αθφκε λα αλαθεξζεί θαλείο ζην πφζν έληνλα είλαη δπλαηφλ λα επηδξνχλ απηέο νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο
φηαλ πξφθεηηαη γηα εζπεξηλά ζρνιεία ζηα νπνία νη καζεηέο είλαη θαηά ηελ πιεηνςεθία ηνπο ελήιηθεο,
εξγαδφκελνη θαη επαγγεικαηίεο πνπ αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κέζα ζηελ ηνπηθή
θνηλσλία. Σα παξαπάλσ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ είλαη δπλαηφλ λα
ιεηηνπξγήζνπλ εθεζπραζηηθά γηα ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Ώπφ ηελ άιιε κεξηά, ζε πεξηπηψζεηο
ηέηνησλ ζρνιείσλ είλαη επθνιφηεξν λα δηαηεξεζνχλ θαη εθηφο ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο νη θνηλσληθέο ζρέζεηο
πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ καζεηψλ εληφο ηνπ ζρνιείνπ. Γεληθεχνληαο, ζε απηά ηα ζρνιεία, αθφκε θαη
φηαλ βξίζθνληαη ζε κεγάια αζηηθά θέληξα, ε πξνζπάζεηα γηα αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο,
απφ φπνηνλ θαη λα επηηειείηαη, Αηεπζπληήο ή εθπαηδεπηηθνί, είλαη επλφεην φηη αθνινπζεί θαη ιακβάλεη ππφςε
ηεο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ.

438

1st International Congress on Management of Educational Units
December 7-9, 2018, Thessaloniki, Greece

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Ώλάκεζα ζηνπο παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζηελ επίηεπμε ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζρνιείνπ
ππνγξακκίζηεθε ε ζεκαζία ηνπ επλντθνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο. πλδέζεθαλ βαζηθνί παξάγνληεο δηακφξθσζεο
πνηνηηθνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο θαη ελίζρπζεο ηεο θαηλνηνκηθήο δπλακηθήο κε ηηο ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο.
Αηαπηζηψζεθε φηη ε επίηεπμε θαη ελίζρπζε ησλ ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία πνηνηηθνχ θιίκαηνο, εληζρχεη ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε,
βειηηψλεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηειηθά ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ.πλεπψο, νη ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο
κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο απνηεινχλ παξάγνληα πνπ εληζρχεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ
ζρνιείνπ.Σα θαιά ζρνιεία βαζίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ ζπλεξγαζία. Οη ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο απνηεινχλ
ην ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ ησλ κειψλ ηηο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο ψζηε καδί λα βειηηψζνπλ ηελ εθπαίδεπζε θαη λα
ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ. Γηα λα βειηησζεί ινηπφλ ην ζρνιείν είλαη απαξαίηεην ν ζπλδεηηθφο
θξίθνο λα παξακείλεη πγηήο θαη δπλαηφο (BrykandSchneider, 2003).Βπηπιένλ, ζθηαγξαθήζεθε ν ξφινο ηνπ
Αηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ ζηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη
αλαθέξζεθαλ δηεπζπληηθέο πξαθηηθέο γηα ηελ ελίζρπζή ηνπο. Σέινο, επηζεκάλζεθεε αλάγθε δηαθνξνπνίεζεο
ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηηο ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο αλάινγα κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ
αιιά αθφκε θαη αλάινγα κε ηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο. Βλδηαθέξνλ πεδίν κειέηεο ζα ήηαλ ε επηξξνή ηνπ
εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ζηηο ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη ε αλαδήηεζε
κεζφδσλ ειαρηζηνπνίεζεο ησλ αξλεηηθψλ επηδξάζεσλ, θαζψο επίζεο θαη νη δηαθνξνπνηήζεηο πνπ ππάξρνπλ
ζηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο φηαλ πξφθεηηαη γηα εθπαίδεπζε ελειίθσλ.
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Ο ξφινο ηεο ζηξαηεγηθήο ζηελ εθπαίδεπζε απνθηά νινέλα θαη κεγαιχηεξε ζεκαζία.Ο Jones (1987)
φξηζε ηε ζηξαηεγηθή ζηα ζρνιεία, σο ηελ «ηθαλφηεηα δηαηχπσζεο ελφο ζπλεθηηθνχ πιαηζίνπ ή θηινζνθίαο, κηαο
δέζκεο πξσηαξρηθψλ ζηφρσλ πνπ ζεκαίλνπλ θάηη γηα φια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο». Οηεθπαηδεπηηθνί
νξγαληζκνί ζα πξέπεη λα κειεηνχλ θαη λα αλαιχνπλ ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ, λα εληνπίδνπλ
αθνινχζσο ηηο δηαζέζηκεο επηινγέο θαη ηέινο κεηά απφ ηελ αμηνιφγεζή ηνπο λα επηιέγνπλ απηή πνπ κπνξεί λα
πινπνηεζεί (Tsiakkiros&Pashiardis, 2002).
Βδψ θαη πεξίπνπ ελληά ρξφληα, ε Βιιάδα δηαλχεη κηα παξαηεηακέλε πεξίνδν νηθνλνκηθήο χθεζεο, ε
νπνία έρεη πξνθαιέζεη πνηθίιεο αιιαγέο ζηελ Βιιεληθή θνηλσλία, φπσο ε ζπξξίθλσζε ησλ εηζνδεκάησλ ησλ
πνιηηψλ, ε αβεβαηφηεηα, ε αλαζθάιεηα γηα ην κέιινλ θαη ν ζεκαληηθφο πεξηνξηζκφο ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο.
Οη ζπλζήθεο απηέο δηακνξθψλνπλ έλα λέν θιίκα γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ(Unicef, 2014).
ηελ παξνχζα εξγαζία εμεηάδνληαη νη πηζαλέο ζπλέπεηεο ηεο χθεζεο ηεο Βιιεληθήο νηθνλνκίαο, ζηνπο
ζηφρνπο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Δ
δηεξεχλεζε έδεημε φηη, ε νηθνλνκηθή θξίζε δηαδξακαηίδεη έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζην ηξφπν αιιά θαη ζηελ νπζία
ηεο δηακφξθσζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο θαη
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Οη ζρνιηθέο κνλάδεο αλαπξνζδηνξίδνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο αθνινπζψληαο ηηο
επξχηεξεο θνηλσληθέο-πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζην πεξηβάιινλ, κέζα ζην νπνίν
δξαζηεξηνπνηνχληαη.
Λέμεηο Κιεηδηά:εθπαίδεπζε, ζρνιείν, ζηξαηεγηθή, ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο, νηθνλνκηθή χθεζε,
ζηνρνζεζία
ΔΗΑΓΧΓΖ
Δ έλλνηα ηεο ζηξαηεγηθήο αλαπηχρζεθε ζην ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ κε πξσηαξρηθφ ζθνπφ λα
απνθηήζνπλ νη νξγαληζκνί αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζε έλα κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ κέζσ ηεο
ελαξκφληζεο ησλ πφξσλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο (Henderson, 1989), (Grant, 1991), (Porter, 1996), (Johnson
&Scholes, 1999), (Hofer&Schendel, 1978), (Ansoff, 1985). Δζηξαηεγηθήζεσξείηαηαλαγθαία ζε κηα επηρείξεζε
επεηδήζέηεη θαηεπζχλζεηο,ππνζηεξίδεη ηε ιήςε νκνηφκνξθσλ απνθάζεσλ,ζπγθεληξψλεη ηελ πξνζπάζεηα θαη
ζπληνλίδεη δξαζηεξηφηεηεο,νξίδεη ηελ επηρείξεζε θαη ηε ζέζε ηεο απέλαληη ζηνλ αληαγσληζκφ,κεηψλεη ηελ
αβεβαηφηεηα θαηκπνξεί λα πξνζδψζεη έλα βηψζηκν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα(Mintzberg,Ahlstrand&
Lampel,1998).ηα πιαίζηα ηεο θαζνξίδνληαη νη καθξνπξφζεζκνη ζηφρνη ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη νη ελέξγεηεο
πνπ πξέπεη λα γίλνπλ γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο (Chandler, 1962),(Andrews, 1971).Οζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο
κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχοθαη λα επηθέξεη κηα ζεηξά
πιενλεθηεκάησλ, πνπ ζπλνςίδνληαη ζηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο αληαπφθξηζήο ηνπο ζηηο
πξνζδνθίεο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο, κέζσ ηεο πξφβιεςεο ηνπ κέιινληνο θαη ηεο αληαπφθξηζεο ζηηο
αιιεπάιιειεο αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο(Tsiakkiros&Pashiardis, 2002).Μπνξεί θάιιηζηα λα αμηνπνηεζεί απφ
ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ Βιιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο (Μπνπξέινπ, 2014).Ώθφκα θαη ζε έλα
ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα φπσο απηφ, ν ζρεδηαζκφο είλαη αλαγθαίνο, δηφηη θάζε ζρνιείν έρεη ηδηαίηεξεο αλάγθεο,
δπλαηφηεηεο, ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία αλ παξαβιεθζνχλ, ν φπνηνο ζρεδηαζκφο απφ ηελ θεληξηθή αξρή θξίλεηαη
αλεπηηπρήο (Καξάιιεο, 2007).
Δ θξίζε πνπ επηθξαηεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελΒιιάδα είλαη πξσηνθαλήο ζε έληαζε θαη δηάξθεηα. Χο
νηθνλνκηθή χθεζε ζεσξείηαη ε κία απφ ηηο δχν θάζεηο ησλ θχθισλ ηεο νηθνλνκίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ε θάζε ηεο
θαζνδηθήο πνξείαο, φηαλ δειαδή ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα βξίζθεηαη ζε κηα δηαξθή ζπξξίθλσζε (European
Commission, 2009). Κάζε πεξίνδνο νηθνλνκηθήο θξίζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ αβεβαηφηεηα θαη αλαζθάιεηα θαη
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έρεη επηπηψζεηο ζε φινπο ζρεδφλ ηνπο ηνκείο ηεο δσήο κηαο θνηλσλίαο(Howden, 2011), (Lewin, 1987), (Zmas,
2015),(Σδειεπάθε&Ναιπάληεο, 2013). Δ ζπξξίθλσζε ηεο νηθνλνκίαο έρεη σο επαθφινπζν ηε δξακαηηθή κείσζε
ησλ εηζνδεκάησλ, ηελ πηψζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ κε θάζε ζπλαθφινπζν(Purcell, Wood, Waton&Allen,
1986). ηελ Βιιάδα, εμαηηίαο ηεο θξίζεο, ε θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ γνλέσλ έρεη ζε γεληθέο
γξακκέο επηδεηλσζεί κε άκεζε επίδξαζε ζηε δσή ησλ παηδηψλ (Unicef, 2014), (Υαηδεπαξαδείζε, 2017). ηηο
πεξηφδνπο χθεζεο, νη θπβεξλήζεηο πξνζπαζνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηεο
θνηλσληθήο πνιηηηθήο κε αιιαγέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα γεληθεπκέλε θνπιηνχξα πεξηθνπψλ (Hewton,
1986). Δ εθπαίδεπζε ζε φιεο ηεο ηηο βαζκίδεο, σο έλα ηκήκα ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ηνπ θξάηνπο, πθίζηαηαη
αλάινγεο πεξηθνπέο δαπαλψλ, αιιά θαη δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ιφγσ ηεο χθεζεο. χκθσλα κε ηνλ Lewin (1987)
ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο χθεζεο ππάξρεη έλα λέν θιίκα γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ ζε πνιιέο ρψξεο.
Ώλαδεηθλχεηαη κηα πηεζηηθή αλάγθε αλάπηπμεο ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο χθεζεο
θαη ηεο θζίλνπζαο ρξεκαηνδφηεζεο. Οη ζηξαηεγηθέο απηέο ζα πξέπεη λα ειαρηζηνπνηνχλ ηηο αξλεηηθέο
ζπλέπεηεοησλ πεξηθνπψλ.Δ παξνχζα εξγαζία, δηεξεπλά ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο ζηνλ ζηξαηεγηθφ
ζρεδηαζκφ ζην επίπεδν ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.
ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ
Δ έξεπλα πεδίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην θζηλφπσξν ηνπ 2017. Δεπηινγή ηνπ δείγκαηνο ήηαλ ηπραίααπφ
φιε ηελ Βιιεληθή Βπηθξάηεηα, ψζηε λα κελ δεκηνπξγεζνχλ αληζφηεηεο σο πξνο ηελ πξνέιεπζε ησλ
εξσηψκελσλ.Έιαβαλ κέξνο183 εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 84 άλδξεο θαη
98 γπλαίθεο. ινη ηνπο ππεξεηνχζαλ αλειιηπψο ζηελ εθπαίδεπζε απφ ην 2009 κέρξη θαη ην θζηλφπσξν ηνπ
2017.Οη117απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ δείγκαηνο (πνζνζηφ 70%) εξγάδνληαλ ζηελ ίδηα ζρνιηθή κνλάδα θαη
ην 2009 θαη ην 2017 πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα. Σν ζηνηρείν απηφ απνθηά ηδηαίηεξε
ζεκαζία γηαηί νη απαληήζεηο αθνξνχλ ζηελ ίδηα ζρνιηθή κνλάδα.
ην βαζηθφ εξσηεκαηνιφγην ηεο εξγαζίαο εμεηάδνληαη επηά επί κέξνπο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο, ελψ
σο αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ζεσξήζεθε ε παξαηεηακέλε νηθνλνκηθή χθεζε. Οη εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο είλαη: (1)
ε θαηάξηηζε ησλ ζηφρσλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, (2) ε δαπάλε ελέξγεηαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο γηα ηελ
ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο, (3) ε ελεξγφο ζπκκεηνρή
ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, (4) ε αιιαγή ησλ ζηφρσλ θαη ησλ
ζηξαηεγηθψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, (5) ε χπαξμε αθνζησκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο θαη εθπαηδεπηηθψλ πνπ αδηαθνξνχλ, (6) ε ζπζηεκαηηθή επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ
πηνζεηνχληαη απφ ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο θαη (7) ε ιήςε ελεξγνχ κέξνπο ζηελ δηακφξθσζε ησλ ζηφρσλ απφ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο πνπ εξγάδνληαη ζηελ ζρνιηθή κνλάδα.Γηα θάζε κηα απφ ηηο επηά παξαπάλσ κεηαβιεηέο δηαζηάζεηο ζηνρνζεζίαο θαη ζηξαηεγηθήο επηινγήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ - νξίδνληαη δπν ππνζέζεηο:
Τπφζεζε Δ0: Αελ ππάξρεη ζεκαληηθή ζηαηηζηηθή δηαθνξά ηεο κεηαβιεηήο πνπ αλαθέξεηαη ζηε
ζπγθεθξηκέλε δηάζηαζε πξηλ απφ ην 2009 σο πξνο ηελ ίδηα κεηαβιεηή ην 2017. (κεδεληθή ππφζεζε)
Τπφζεζε Δ1: Τπάξρεη ζεκαληηθή ζηαηηζηηθή δηαθνξά ηεο κεηαβιεηήο πνπ αλαθέξεηαη ζηε
ζπγθεθξηκέλε δηάζηαζε πξηλ απφ ην 2009 σο πξνο ηελ ίδηα κεηαβιεηή ην 2017.
ΣνWilcoxonSigned-RankTestεπηιέρζεθε σο θαηάιιειν γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο δχν
δηαθνξεηηθψλ δεηγκάησλ πνπ είλαη εμαξηεκέλα κεηαμχ ηνπο θαη ρξεζηκνπνηήζεθεπξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί
αλ πξέπεη λα απνξξηθζεί ή φρη ε κεδεληθή ππφζεζε Δ0 (Λακπξηαλίδνπ, 2017).Ο έιεγρνο γίλεηαη ζε επίπεδν
ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο α=0,05 (AsypmtoticSig). Τπνινγίδεηαη ην επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο
(Sig) θαη φηαλ ε ηηκήείλαη κεγαιχηεξε ηνπ 0,05, ηφηε γίλεηαηδεθηή ε ππφζεζε Δ0, δηαθνξεηηθά απνξξίπηεηαη.
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Δ πξψηε δηάζηαζε αλαθνξηθά κε ην πιαίζην ηεο ζηνρνζεζίαο εμεηάδεη ην ζπζηεκαηηθφ ελδηαθέξνλ ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο, ζηελ νπνία εξγάδεηαη ν θάζε εθπαηδεπηηθφο ηνπ δείγκαηνο, γηα ηε δηακφξθσζε – θαηάξηηζε
ησλ νξγαλσζηαθψλ ζηφρσλ ηεο.Κάλνληαο ρξήζε ηνπ WilcoxonSigned-RankTestβξέζεθε φηη ην επίπεδν
ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο (Sig) είλαη 0,008 < 0,05. Δ ηηκή απηή νδεγεί ζε απφξξηςε ηεο κεδεληθήο ππφζεζεο
Δ0.Βληνπίδεηαη δειαδή ζεκαληηθή ζηαηηζηηθή δηαθνξά ζηνλ ηξφπν δηακφξθσζεο ησλ νξγαλσζηαθψλ ζηφρσλ
ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ δείγκαηνο κεηαμχ κηαο πεξηφδνπ «θαλνληθήο» νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ηεο
πεξηφδνπ παξαηεηακέλεο νηθνλνκηθήο χθεζεο.
Δ δεχηεξε δηάζηαζε ζηνρνζεζίαο, δηεξεπλά αλ ε ζρνιηθή κνλάδα δαπαλά ζεκαληηθά δηαθνξεηηθή
ελέξγεηα γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο ην 2017,
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ζε πεξίνδν παξαηεηακέλεο νηθνλνκηθήο χθεζεο, ζε ζρέζε κε ηελ πξν θξίζεο πεξίνδν. Γηα ηε δηάζηαζε απηή
πξνέθπςε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο Sig = 0,458 > 0,05θαη επνκέλσο δηαηεξείηαη ε κεδεληθή
ππφζεζε. Αελδηαπηζηψλεηαη, ινηπφλ, ζεκαληηθή ζηαηηζηηθή δηαθνξάκεηαμχ ηεο ελέξγεηαο πνπ δαπαλά ε ζρνιηθή
κνλάδα πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο γηα ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο πξηλ απφ
ην 2009 θαη ηεο αληίζηνηρεο ελέξγεηαο ην 2017.
Δ ηξίηε δηάζηαζε εμεηάδεη αλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ εξγάδνληαη ζηε ζρνιηθή κνλάδα θαη απνηεινχλ ην
δείγκα, επηδηψθνπλ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Δ ηηκή
ηνπ επηπέδνπ ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο (Sig)είλαη 0,392 > 0,05.Βπνκέλσο δηαηεξείηαη ε κεδεληθή
ππφζεζε.Χο εθ ηνχηνπ δελ παξαηεξείηαηζεκαληηθή ζηαηηζηηθή δηαθνξάζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ
εθπαηδεπηηθψλ πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζνχλνη ζηφρνη ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο αλάκεζα ζηηο δχν εμεηαδφκελεο
ρξνληθέο πεξηφδνπο.
Με ηελ ηέηαξηε δηάζηαζε εμεηάδεηαη αλ νη ζρνιηθέο κνλάδεο αιιάδνπλ ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο
ζηξαηεγηθέο ηνπο, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο παξαηεηακέλεο νηθνλνκηθήο χθεζεο - πνπ παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο
αιιαγέο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν - ζε ζρέζε κε ηελ πξν θξίζεο πεξίνδν.Δ ηηκήSig = 0,02 < 0,05 πνπ πξνέθπςε
απφ ηνπο ππνινγηζκνχο νδεγεί ζηελ απφξξηςε ηεο κεδεληθήο ππφζεζεο.Αηαπηζηψλεηαη νπζηψδεο ζηαηηζηηθή
δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζηφρσλ θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πξηλ απφ ην 2009 κε ηνπο ζηφρνπο θαη
ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο ίδηαο ζρνιηθήο κνλάδαο ην 2017, πεξίνδν παξαηεηακέλεο νηθνλνκηθήο χθεζεο.
Δ πέκπηε δηάζηαζε δηεξεπλά αλ αιιάδεη ζεκαληηθά ν αξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ είλαη
αθνζησκέλνη ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ αδηαθνξνχλ.Γηα ηε
κεηαβιεηή απηή δελ εληνπίζζεθε ζηαηηζηηθή δηαθνξά,αθνχ θάλνληαο ρξήζε ηνπ WilcoxonSignedRankTestδηαπηζηψζεθε,φηη ην Sig = 0,877 > 0,05.
Ώλαθνξηθάκε ηελ έθηε δηάζηαζε πνπ εμεηάζηεθε ζην πιαίζην ηεο ζηνρνζεζίαο,δελ εληνπίζζεθε
ζηαηηζηηθή δηαθνξά ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ζπζηεκαηηθήο επηηπρίαο ησλ ζηφρσλ πνπ πηνζεηνχληαη απφ ηηο
ζρνιηθέο κνλάδεο κεηαμχ ηνπ 2009 θαη ηνπ 2017, επεηδή ε ηηκή πνπ ππνινγίζηεθε είλαη Sig = 0,948 > 0,05
θαηδελ νδεγεί ζε απφξξηςε ηεο κεδεληθήο ππφζεζεο.
Σέινο, ε έβδνκε δηάζηαζε εμεηάδεη αλ ππάξρνπλ εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ
ππεξεηνχλ ζε απηέο ιακβάλνπλ ελεξγφ κέξνο ζηε δηακφξθσζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπο ζηφρσλ. Κάλνληαο ρξήζε
ηνπ WilcoxonSigned-RankTestδηαπηζηψζεθε,φηη Sig = 0,354 > 0,05.Βπνκέλσο δελ απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή
ππφζεζε.Οχηε θαη ζηελ πεξίπησζε απηήδελ παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθή δηαθνξά ηνπ αξηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ
πνπ ιακβάλνπλ ελεξγφ κέξνο ζηε δηακφξθσζε ησλ ζηφρσλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ κεηαμχ ηεο πεξηφδνπ πξηλ
απφ ην 2009 θαη ηνπ 2017.
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Ώπφ ηε ζπγθξηηηθή αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε πξνέθπςε φηη δχν κφλν δηαζηάζεηο ηεο
ζηνρνζεζίαοεπεξεάδνληαη απφ ηελ παξαηεηακέλε νηθνλνκηθή χθεζε: ε θαηάξηηζε ησλ ζηφρσλ θαηε αιιαγή ησλ
ζηφρσλ θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.Ώπηφζπκθσλεί κε ηε ζεψξεζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ
ζρεδηαζκνχ σο κηαο ζπλερνχο δηαδηθαζίαο, πνπ εκπεξηέρεη πξφλνηα γηα δηαθνξνπνηήζεηο θαη αιιαγέο, θαζψο
επίζεο δηαζθαιίδεη ηελ επειημία, ιακβάλνληαο κάιηζηα ππφςε φηη ζεκεία αηρκήο ζηε δηεξεχλεζε ηνπ
εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, είλαη ην θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ, ε θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε
ησλ καζεηψλ, νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη ε θξαηηθή ζηήξημε (Καξάιιεο, 2007).Αηαπηζηψλεηαη φηη θαη ζηελ
Βιιάδα ε νηθνλνκηθή θξίζε αλαδεηθλχεηαη ζε θαζνξηζηηθφ παξάγνληα δηακφξθσζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ
ζηξαηεγηθψλ ησλ ειιεληθψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, φπσο έρεη
δηαπηζησζεί θαη ζην παξειζφλ ζε άιιεο ρψξεο ζηα πιαίζηα παξφκνηαο δηεξεχλεζεο (Hewton, 1986).
Σν απνηέιεζκα απηφ έξρεηαη λα επηβεβαηψζεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε ζηξαηεγηθή είλαη
αλαγθαία ζε έλαλ νξγαληζκφ. Αχν απφ ηνπο ιφγνπο πνπ θαζηζηνχλ αλαγθαία ηε ζηξαηεγηθή είλαη ε κείσζε ηεο
αβεβαηφηεηαο θαη ε ράξαμε θαηεπζχλζεσλ (Mintzberg,Ahlstrand&Lampel, 1998). ε κηα πεξίνδν έληνλεο θαη
παξαηεηακέλεο νηθνλνκηθήο χθεζεο θπξηαξρεί ε αλαζθάιεηα θαη ε αβεβαηφηεηα. Οη αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη
είλαη ηαρχηαηεο θαη κεξηθέο θνξέο νδπλεξέο. Έηζη ζε κηα ηέηνηα πεξίνδν, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηδηαίηεξα
απμεκέλε αβεβαηφηεηα, είλαη αλακελφκελν λα είλαη πην έληνλν ην ελδηαθέξνλ γηα ηε δηακφξθσζε ησλ
νξγαλσζηαθψλ ζηφρσλ κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο, αθνχ εμαηηίαο ησλ έληνλσλ αιιαγψλ ε αλάγθε χπαξμεο
ζηξαηεγηθήο είλαη πεξηζζφηεξν εκθαλήο (έξγε, 2005). Οη εθπαηδεπηηθνί ζέινληαο λα κεηψζνπλ ηελ
αβεβαηφηεηα θαη ηελ αλαζθάιεηα ζηξέθνληαη ζηε ζηξαηεγηθή κε ηελ ειπίδα πσο ε ζρνιηθή κνλάδα ζηελ νπνία
ππεξεηνχλ ζα ραξάμεη κηα πνξεία πεηπρεκέλε, ε νπνία ζα ηελ πξνζηαηέςεη απφ ηπρφλ αξλεηηθέο εμειίμεηο. Μηα
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ηέηνηα αξλεηηθή εμέιημε ζα κπνξνχζε λα είλαη ε ζπξξίθλσζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ή ε ζπγρψλεπζε ηεο κε
θάπνηα άιιε, ή ηέινο αθφκε θαη ε πηζαλή θαηάξγεζε ηεο. Βπηπιένλ ε ζηξαηεγηθή είλαη αλαγθαία γηα ηελ πην
απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθαινχληαη έκκεζα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία απφ
ηε θησρνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ, αθνχ ε θνηλσληθή θαη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ γνλέσλ έρεη ζε γεληθέο
γξακκέο επηδεηλσζεί κε άκεζε επίδξαζε ζηε δσή ησλ παηδηψλ. Βδψ ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη ε αδηαθνξία ησλ
γνλέσλ γηα ηε ζρνιηθή πνξεία ησλ παηδηψλ ηνπο. Ώθφκε ην απμεκέλν άγρνο θαη ζηξεο, ε κεγαιχηεξε
παξαβαηηθφηεηα, ε έμαξζε ησλ θαηλνκέλσλ ζρνιηθήο βίαο θαη επηζεηηθφηεηαο, ε κείσζε ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο
(Unicef, 2014). ια ηα παξαπάλσ απνηεινχλ ζηνηρεία πνπ νδεγνχλ ηε ζρνιηθή κνλάδα ζηελ αμηνπνίεζε ησλ
δπλαηνηήησλ πνπ ηεο παξέρεη ε ζηξαηεγηθή.
Δ νηθνλνκηθή θξίζε θαηαξρήλ επεξεάδεη ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο θαη ηνλ ηξφπν θαηαλνκήο ηνπο
ζηελ εθπαίδεπζε.Δθαηαλνκή ησλ πφξσλ ζηελ εθπαίδεπζε, γεληθά, ζεσξείηαη φηη επεξεάδεηαη ειάρηζηα απφ
νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο, φηαλ βξηζθφκαζηε ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο επεκεξίαο. ε πεξηφδνπο
θξίζεο φκσο επηβάιινληαη πεξηθνπέο δαπαλψλ, νη νπνίεο ππνβαζκίδνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη
αλαινγηθά είλαη κεγαιχηεξεο ζηηο κηθξφηεξεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο (Tilak&Jandhyala, 1989).Οηθπβεξλήζεηο
επαλεμεηάδνπλ ηηο ππεξεζίεοθνηλσληθήο πνιηηηθήο πνπ παξέρνληαη θαη ππνινγίδνπλ ιεπηνκεξψο ην θφζηνο ηνπο.
Πξνζπαζνχλ λα αληηζηαζκίζνπλ ηε κείσζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο κε ηελ βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Δ
πξνζπάζεηα απηή νδεγεί ζε αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηε δηακφξθσζε – θαηάξηηζε ησλ νξγαλσζηαθψλ
ζηφρσλ, αιιά θαη ζε αιιαγή ησλ ζηφρσλ θαη ηεο ζηξαηεγηθήο ηφζν ζε επίπεδν Τπνπξγείνπ, φζν θαη ζε επίπεδν
ζρνιηθήο κνλάδαο.Βπνκέλσο επηβάιιεηαη αιιαγή θαη ζηνπο ζηφρνπο.
Βπηπιένλ ε νηθνλνκηθή χθεζε έρεη πξνθαιέζεη αξθεηέο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία, ηδηαίηεξα ζηελ πξσηνβάζκηα θαη ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, νη νπνίεο επεξεάδνπλ ζεκαληηθά
ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, γεγνλφο ην νπνίνέρεη ζπκβεί θαη ζε άιιεο ρψξεο πνπ πεξηήιζαλ ζε
δίλε νηθνλνκηθήο χθεζεο (Lewin, 1987), (Odden, 1991), (Erickson, 1987). Βηδηθφηεξα ζηελ Βιιάδα ηα ρξφληα
ηεο θξίζεονηθνδνκήζεθε έλα λέν ζεζκηθφ πιαίζην ζην ρψξν ηεο πξσηνβάζκηαο θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο, κε ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ππεξεηνχλησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηηο ζπγρσλεχζεηο θαη θαηαξγήζεηο
ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ηελ πξνζπάζεηα θαζηέξσζεο ηεο αμηνιφγεζεο, ηελ απηναμηνιφγεζε ησλ ζρνιηθψλ
κνλάδσλ, ηελ αχμεζε ηνπ ππνρξεσηηθνχ σξαξίνπ δηδαζθαιίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ
καζεηψλ αλά ηάμε, ηηο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζηε δεπηεξνβάζκηα επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, ηηο αιιαγέο ζην
σξνιφγην πξφγξακκα, ζην πεξηερφκελν θαη ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ηηο
αιιαγέο ζηηο αλαζέζεηο ζηε δηδαζθαιία καζεκάησλ.Οη αιιαγέο απηέο θαίλεηαη επεξέαζαλ ηνλ ηξφπν
δηακφξθσζεο ησλ νξγαλσζηαθψλ ζηφρσλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ δείγκαηφο καο.
Οη ρακειέο πξνζδνθίεο γηα νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ε κεγαιχηεξε αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ην κέιινλ θαη
ν ηαρχηεξνο ξπζκφο κε ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηνχληαη νη αιιαγέο ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ζπλδπάδνληαη θαη
αιιάδνπλ ην νξγαλσηηθφ θιίκα πνπ επεξεάδεη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ. Οη πξνζδνθίεο γηα ην κέιινλ έρνπλ
θεληξηθή θαη θαηαιπηηθή ζεκαζία ζηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ. (Lewin, 1987) Βπεξεάδνπλ θαηαξρήλ ην φξακα,
ηελ επηζπκεηή πξνβνιή ηνπ ζρνιείνπ ζην κέιινλ. Ώπηφ απηφκαηα πξνθαιεί αιπζηδσηή επίδξαζε ζηνπο
ζηφρνπο θαη ζηηο επηκέξνπο πνιηηηθέο.
ε πεξίνδν χθεζεο δηακνξθψλεηαη ζπλήζσο κηα θνπιηνχξα πεξηθνπψλ, ε νπνία νδεγεί ζε κηα
βξαρππξφζεζκε ζεψξεζε ησλ πξαγκάησλ κε έκθαζε ζην άκεζν θέξδνο. ε απηφ ζπληειεί θαη ε έληνλε
αβεβαηφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. Δ εθηφπηζε ησλ καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ απνηειεί
ραξαθηεξηζηηθφ νξγαληζκψλ ζε πεξίνδν χθεζεο θαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπο απφ ηηο επηηαθηηθέο αλάγθεο ησλ
κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ γηα απηνζπληήξεζε.
Δ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ γνλέσλ ζηελ Βιιάδα έρεη ζε γεληθέο γξακκέο επηδεηλσζεί κε αξλεηηθέο
επηπηψζεηο ζηε δσή ησλ παηδηψλ. χκθσλα κε ηελ Unicef (2014), παξαηεξνχληαη πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα
πγείαο ζηα παηδηά, απμεκέλν άγρνο θαη ζηξεο, πεξηζζφηεξε παξαβαηηθφηεηα, εληνλφηεξε ζρνιηθή βία θαη
επηζεηηθφηεηα, κείσζε ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο, ππνζηηηζκφο, δχζθνιεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη αδηαθνξία ησλ
γνλέσλ γηα ηε ζρνιηθή πνξεία ησλ παηδηψλ ηνπο.Βπνκέλσο ζα πξέπεη νη ζηφρνη ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο λα
ηξνπνπνηεζνχλ έηζη ψζηελα αλαδεηεζνχλ ιχζεηο πξνο ηελ θαηεχζπλζε βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο
φζσλ καζεηψλ ην έρνπλ αλάγθε,λα πεξηνξηζηεί ην άγρνο θαη ην ζηξεο ησλ καζεηψλ κε θαηάιιειεο ελέξγεηεο θαη
ηε βνήζεηα ησλ αξκφδησλ δνκψλ,λα αληηκεησπηζηεί ε κείσζε ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ησλ καζεηψλ, κέζσ ηεο
βειηίσζεο ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο, ηεο παξνρήο αληηζηαζκηζηηθήο εθπαίδεπζεο κέζσ εληζρπηηθήο
δηδαζθαιίαο θαη φπνηνλ άιιν ηξφπν επηιέμεη ν χιινγνο ησλ Αηδαζθφλησλ,λα εμεπξεζνχλ ηξφπνη αχμεζεο ηνπ
ελδηαθέξνληνο ησλ γνλέσλ γηα ηε ζρνιηθή πνξεία ησλ παηδηψλ ηνπο,λα αληηκεησπηζηνχλ θαη λα πεξηνξηζηνχλ ηα
θαηλφκελα απμεκέλεο παξαβαηηθφηεηαο θαη επηζεηηθφηεηαο.
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Έηζη, ζε θάζε ζρνιηθή κνλάδα, νη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ
επεξεάδνπλ ην επξχηεξν θνηλσληθφ, πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη, είηε
γηαηί επηβάιινληαη απφ ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή, είηε γηα λα πξνζαξκνζηεί ην ζρνιείν ζηηο θνηλσληθέο αιιαγέο
θαη αλάγθεο (McPherson&Raab, 1988), (Hartley, 2010). Με δπν ιφγηα, ε δηακφξθσζε ησλ ζηφρσλ πνπ ζέηνπλ
νη ζρνιηθέο κνλάδεο ζρεηίδεηαη κε ηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο αιιαγέο πνπ δηακνξθψλνληαη ζην θνηλσληθφ
πεξηβάιινλ πνπ αλαπηχζζνληαη (OECD, 2009). Δ ηειεπηαία δηαπίζησζε ζπκβαδίδεη κε ηελ νπηηθή πνπ
πξνβάιινπλ νη ζεσξεηηθνί ηεο επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο (Παπαδάθεο, 2007) ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη
ζηφρνη ησλ νξγαληζκψλ ζα πξέπεη λα αλαπξνζδηνξίδνληαη αθνινπζψληαο ηηο επξχηεξεο θνηλσληθέο-πνιηηηθέο θαη
νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζην πεξηβάιινλ, κέζα ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη νη νξγαληζκνί
απηνί.
Ώιιαγή ηεοζηνρνζεζίαο παξαηεξήζεθεθαη ζηελ Κχπξν θαηά ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο,
ζχκθσλα κε ηηο επίζεκεο αλαθνηλψζεηο ηνπ Κππξηαθνχ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ, ην νπνίν θάζε
ρξφλν αλαθνηλψλεη ηνπο ππφ έκθαζε ζηφρνπο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σελ ζρνιηθή
ρξνληά 2013-2014 πηνζεηήζεθε γηα πξψηε θνξά ν ζηφρνο ηεο «θαιιηέξγεηαο ηεο ελεξγνχ πνιηηφηεηαο κε έκθαζε
ζηελ θνηλσληθή αιιειεγγχε», γηα λα σζήζεη ζηελ αλάπηπμε ζπλεηδεηνπνηεκέλσλ πνιηηψλ πνπ λνηάδνληαη γηα
ηα φζα ζπκβαίλνπλ γχξσ ηνπο θαη αλαιακβάλνπλ ελεξγφ δξάζε, εληζρχνληαο ηηο πξνζπάζεηεο φισλ γηα
ζεβαζκφ ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο θαη εθδήισζε θνηλσληθήο αιιειεγγχεο. ην αηηηνινγηθφ ηνπ
Τπνπξγείνπ αλαθέξεηαη φηη ν ηφπνο «δηέξρεηαη κηα δχζθνιε νηθνλνκηθή πεξίνδν, ηεο νπνίαο νη επηπηψζεηο ζηνλ
θνηλσληθφ ηζηφ είλαη έληνλεο θαη επίπνλεο. Δ δηακφξθσζε καζεηψλ/πξνζψπσλ πνπ δε ζα είλαη παζεηηθνί δέθηεο
αιιά ζα αλαιάβνπλ δξάζε, ελψλνληαο δπλάκεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θνηλψλ πξνβιεκάησλ, δελ κπνξεί παξά
λα ιεηηνπξγήζεη θαηαιπηηθά ζηα φζα δχζθνια βηψλνπκε ζήκεξα. Μηα πγηήο θνηλσλία, ηεο νπνίαο ν θνηλσληθφο
ηζηφο ζεκειηψλεηαη ζε ελεξγνχο πνιίηεο, δχλαηαη λα δηαζθαιίζεη ηελ πξφνδν, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ επεκεξία
ηεο.» (Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ Κχπξνπ, 2013).
ε φηη αθνξά ηηο ππφινηπεο δηαζηάζεηο, νη νπνίεο, φπσο έδεημαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, δελ
επεξεάζηεθαλ απφ ηελ νηθνλνκηθή χθεζε, ζα πξέπεη κάιινλ λα ζεσξεζεί φηη ζε γεληθέο γξακκέο είλαη
εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο
ηεο, ηελ θνπιηνχξα θαη ηελ ηδενινγία ηεο, θαζψο θαη κε ηε ζχλζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο θαη ηα ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππεξεηνχλ ζ‟ απηήλ.
Βηδηθφηεξα γηα ηελ δηάζηαζε ηεο ζπζηεκαηηθήο επηηπρίαο ησλ ζηφρσλ πνπ πηνζεηνχληαη απφ ηηο
ζρνιηθέο κνλάδεο, επηζεκαίλεηαη φηη ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ πηνζεηνχληαη απφ έλαλ νξγαληζκφ ζρεηίδεηαη κε
ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ ζηφρσλ, ησλ πιάλσλ, ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ
εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο (Παπαδάθεο, 2007).
Σέινο, ιφγσ ηεο ηδηνκνξθίαο πνπ παξνπζηάδνπλ νη ζρνιηθέο κνλάδεο ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη
ιεηηνπξγίαο, έρεη ζεκαζία νη δηαζηάζεηο «ηεο δαπάλεο ελέξγεηαο απφ πιεπξάο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο γηα ηελ
ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο» θαη «ηεο ιήςεο ελεξγνχ
κέξνπο ζηελ δηακφξθσζε ησλ ζηφρσλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ εξγάδνληαη ζηελ ζρνιηθή κνλάδα»,λα
ζπζρεηηζηνχλ κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κηαο ζρνιηθήο νκάδαο, σο κέινο ηνπ πιιφγνπ ησλ
Αηδαζθφλησλ. Κάζεεθπαηδεπηηθφο πνπ δηδάζθεη ζε κηα ζρνιηθή κνλάδα είλαη θαη κέινο ηνπ πιιφγνπ ησλ
Αηδαζθφλησλ. Σακέιε ηνπ πιιφγνπ ησλ Αηδαζθφλησλ είλαη ηζφηηκα θαη έρνπλ ην δηθαίσκα ηεο ςήθνπ. ιαηα
ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηελ ζηξαηεγηθή ηνπ ζρνιείνπ αλήθνπλ ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ
πιιφγνπ ησλ Αηδαζθφλησλ (Ώλδξένπ&Μαληδνχθα, 1999), (Οηδάθνγινπ, 2011), (αΎηεο,
2005),(Μαπξνγηψξγνο, 1999). Με ηε ζεψξεζε απηή δηαπηζηψλεηαη φηη θαη νη δπν παξαπάλσ δηαζηάζεηο ζα
πξέπεη λα ζεσξνχληαη αλεμάξηεηεο απφ ηελ παξαηεηακέλε νηθνλνκηθή χθεζε. Ώθφκε θαη ζε πεξηπηψζεηο
ππνιεηηνπξγίαο ηνπ πιιφγνπ ησλ Αηδαζθφλησλ, ε ζνβαξφηεηα ησλ ζεκάησλ ηεο ζηνρνζεζίαο νδεγεί ηνλ
εθπαηδεπηηθφ ζηελ απαξαίηεηε ελεκέξσζε γηα ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ θαη ζην ελδηαθέξνλ γηα ηε
δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ. Άιισζηε, ε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο απνθάζεηο ηνπ ζρνιείνπ
δεκηνπξγεί πςειή αίζζεζε ζηελ ηθαλνπνίεζε πνπ αηζζάλνληαη απφ ηελ εξγαζία ηνπο. (Rodgers-Jenkinson &
Chapman, 1991)
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Δ παξνχζα εξγαζία κειεηά ηε Νέα Αεκφζηα Αηνίθεζε (NewPublicManagement), σο ζεσξεηηθή
θαηαζθεπή θαη σο ζχλνιν πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Όζηεξα απφ κία ζχληνκε ηζηνξηθή
αλαδξνκή ηεο εκθάληζεο ηνπ φξνπ ΝΑΑ, επηρεηξείηαη νξηζκφο ηεο έλλνηαο, εκβάζπλζε ζην πεξηερφκελν, ζηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο γλσξίζκαηα θαη ζχληνκε αλαθνξά ζηηο επηζηήκεο πνπ ηε ζεξαπεχνπλ. Πεξηγξάθνληαη θαη
αμηνινγνχληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ηεο. Μλεκνλεχνληαη ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηεο
εθαξκνγήο ηεο ζηελ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε. Ώθνινπζεί ζχληνκε κειέηε ηεο επίδξαζεο ησλ αξρψλ ηεο
ΝΑΑ ζηελ Βθπαίδεπζε θαη επηζεκαίλνληαη νη αιιαγέο πνπ πξνθαιεί ε εθαξκνγή ηνπο ζηνπο ζηφρνπο, ζην
πεξηερφκελν ηνπ ζεζκνχ, ζηε ζρέζε ηνπ κε ηελ θνηλσλία, ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.
Λέμεηο – θιεηδηά : Νέα Αεκφζηα Αηνίθεζε, ραξαθηεξηζηηθά, πιενλεθηήκαηα, κεηνλεθηήκαηα,
Βθπαίδεπζε.
Ηζηνξηθή αλαδξνκή
Δ Νέα Γεκφζηα Γηνίθεζε (Ν.Α.Α.) ή ην Νέν Γεκφζην Μάλαηδκελη (NewPublicManagement) έθαλε ηελ
εκθάληζή ηεο ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη ηνπ 1980 ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη ζηελ έξεπλα
ακεξηθαληθψλ θνιιεγίσλ πνπ εηζεγνχληαλ λέεο πνιηηηθέο ζηε δηνίθεζε (Tolofari, 2005:76 φπ. αλάθ. Lynn,
2003:1). Τινπνηήζεθε σο έλα ζχλνιν απνηειεζκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ δηνηθεηηθήο δηαρείξηζεο, νη νπνίεο
εθαξκφζηεθαλ, ζε θάπνηεο πνιηηείεο ησλ ΔΠΏ θαη επί πξσζππνπξγίαο Μάξγθαξεη Θάηζεξ, ζην Δλσκέλν
ΐαζίιεην (GrootandBudding, 2008:2). Ώπηφ ην κνληέιν δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο, επεηδή θξίζεθε
απνηειεζκαηηθφ, πηνζεηήζεθε, ζηε ζπλέρεηα, απφ θπβεξλήζεηο ηεο Νέαο Γειαλδίαο θαη ηεο Ώπζηξαιίαο.
Σν Νέν Αεκφζην Μάλαηδκελη απνηειεί, ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν, κία δηεπηζηεκνληθή κειέηε ησλ γεληθψλ
πηπρψλ ηεο δηνίθεζεο (Ehsan&Naz : 31, φπ. αλάθ. ζην Garson&Overman 1983: 275). Αελ αθνξά κφλν κηα
«επηζηεκνληθή πεηζαξρία» (Καξθαηζνχιεο, 2004: 39), αιιά έρεη επεξεαζηεί απφ κηα εθιεθηηθή πνηθηιία ηδεψλ,
πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθνχο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο, φπσο είλαη ε ζεσξία δεκφζηαο επηινγήο (publicchoicetheory), ε ζεσξία ηεο δηαρείξηζεο (managementtheory), ε θιαζηθή δεκφζηα δηνίθεζε
(classicalpublicadministration), ε λενθιαζηθή δεκφζηα δηνίθεζε (neoclassicalpublicadministration), ε πνιηηηθή
αλάιπζε (policyanalysis), ε ζεσξία εληνιέα-παξάγνληα (principal-agenttheory), ε ζεσξία ησλ δηθαησκάησλ
θηήζεο (property-rightstheory), ε λεν - απζηξηαθή ζρνιή (theneo-Austrianschool) θαη ε νηθνλνκία ζπλαιιαγψλ
θφζηνπο (transaction-costeconomics) (GrootandBudding, 2008: 2, φπ. αλάθ. ζην Gruening, 2001). Παξάιιεια,
ε ζεσξία ηεο Νέαο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο επεξεάδεηαη απφ ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο φπσο ηελ νηθνλνκία,
θνηλσληνινγία, ςπρνινγία, λνκηθή θαη πνιηηηθή επηζηήκε, ελψ δελ παξνπζηάδεη κηα εληαία θαη ζαθή
κεζνδνινγία (Καξθαηζνχιεο, 2004: 39).

Δ Ν.Α.Α. ζπληζηά, θαηά ηνπο OsborneandGaembler (1992), κηα «πνιηηηζηηθή αιιαγή», ε νπνία
εμαπιψζεθε έθηνηε ηαρχηαηα θαη εμειίρηεθε ζε παγθφζκηα ηάζε ζε δεκφζηνπο νξγαληζκνχο πνιιψλ
αλαπηπγκέλσλ θαη αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ. Μνινλφηη ην επηρεηξεκαηηθφ κάλαηδκελη δελ ζπληζηά ην πξψην
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θίλεκα κεηαξξχζκηζεο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε (GrootandBudding, 2008: 2), ε εθαξκνγή ηνπ ζηνλ δεκφζην ηνκέα
ησλ θξαηψλ ελ γέλεη ζεσξήζεθε σο ε ιχζε γηα ηα πξνβιήκαηα, πνπ απηφο αληηκεηψπηδε. Σα νξαηά
απνηειέζκαηα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ κάλαηδκελη ζηελ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ αγνξψλ ιεηηνχξγεζαλ
σο εγγχεζε γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε θαη ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ, κε ζηφρν ηνλ εζσηεξηθφ
δηνηθεηηθφ ηνπ νξζνινγηζκφ. Δ δεκφζηα δηνίθεζε θξίζεθε φηη ζα κπνξνχζε λα γίλεη απνηειεζκαηηθή θαη
αληαπνδνηηθή, αλ πηνζεηήζεη αληαγσληζηηθέο πξαθηηθέο ηεο αγνξάο (Lan&Rosenbloom, 1992: Kalimullah, etal.,
2012: 2-3), γεγνλφο πνπ ηθαλνπνηνχζε θαη ηελ ίδηα ηελ αγνξά, ε νπνία αλέθαζελ βαζηδφηαλ θαη ζηαζεξά
αλαθεξφηαλ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε.
Πεξηερφκελν θαη πεδία εθαξκνγήο
Οη δεκφζηνη νξγαληζκνί δελ είλαη εθηεζεηκέλνη ζηνλ αληαγσληζκφ, βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε
κνλνπσιίνπ θαη, σο εθ ηνχηνπ, δελ έρνπλ ηελ αλάγθε γηα ζπλερείο βειηηψζεηο. Αελ αζθείηαη πίεζε γηα κείσζε
ηνπ θφζηνπο, γηα βειηηψζεηο ζηελ παξαγσγηθφηεηα, αλάινγε κε απηήλ πνπ ηζρχεη ζηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο,
νχηε γίλεηαη ζσζηή θαηαλνκή ησλ πφξσλ (Ehsan&Naz, 2003: 34). Δ αλάπηπμε καδηθψλ ηερλνινγηθψλ
θαηλνηνκηψλ, ηδίσο κεηά ηελ πξφνδν ηεο ηερλνινγίαο ησλ πιεξνθνξηψλ, ε παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο, κε
ηελ αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ε αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ σο απάληεζε
ζηελ νηθνλνκηθή χθεζε θαη ζηνλ αληαγσληζκφ, φπσο θαη ε απαίηεζε πνηνηηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ απφ ηνπο
αλζξψπνπο, νη νπνίεο επηδέρνληαη ζχγθξηζε ζηνλ αληαγσληζηηθφ θφζκν ηεο αγνξάο (Ehsan&Naz, 2003: 32, φπ.
αλάθ. ζην Borins, 1995, Minogueetal. 1998, Hughes, 1998) δηακφξθσζαλ λέα πεξηβάιινληα θαη δεκηνχξγεζαλ
ηελ επηηαθηηθή αλάγθε γηα δπλακηθή κεηαξξχζκηζε θαη γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ παξαδνζηαθψλ,
γξαθεηνθξαηηθψλ πξαθηηθψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο: Ώζθήζεθαλ πηέζεηο γηα ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο
ηνπ κεγάινπ θαη δαπαλεξνχ δεκφζηνπ ηνκέα. Κξίζεθε επηηαθηηθφο ν πεξηνξηζκφο ηεο ζπαηάιεο, ηεο
θαθνδηαρείξηζεο, ηεο δηαθζνξάο θαη ηεο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο γξαθεηνθξαηίαο.
Σν Νέν Αεκφζην Μάλαηδκελη (NewPublicManagement) σο έλα ζχλνιν ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη
εθαξκνζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ εηζεγήζεθε ηελ εθαξκνγή ζηε δεκφζηα δηνίθεζε αξρψλ θαη πξαθηηθψλ ηεο
ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο θαη ηεο ειεχζεξεο αγνξάο. ηφρνο ηνπ είλαη λα θαηαζηήζεη ηε γξαθεηνθξαηία βηψζηκε,
κέζα απφ αιιαγέο ζηηο ζρέζεηο εμνπζίαο, πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ επηδφζεσλ γηα
ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ δεκφζησλ
νξγαληζκψλ(Gunter&Fitzgerald, 2013: 214, Καξθαηζνχιεο, 2004: 39). Βληάζζνληαο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε
επηρεηξεκαηηθέο κεζφδνπο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, θαη επηηξέπνληαο, κέζσ ηεο λνκνζεζίαο, ζε ηδησηηθέο
εηαηξείεο λα αλαιάβνπλ ηε δηαρείξηζε ζπγθεθξηκέλσλ ηνκέσλ ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ, αθνχ ππνβάιινπλ ηηο
πξνζθνξέο ηνπο ζην πιαίζην αληαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ(Gunter&Fitzgerald, 2013: 214), πξνθαιείηαη κηα
δπλακηθή κεηαξξχζκηζε. Ώπηή δηαζέηεη ραξαθηεξηζηηθά νιηθήο δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο
(totalqualitymanagement- TQM), θαζψο επηδηψθεη λα πξνζθέξεη απνηειεζκαηηθφηεξν κεραληζκφ γηα ηελ
παξνρή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαη γηα ηελ αχμεζε ησλ θπβεξλεηηθψλ επίπεδσλ απφδνζεο (Ehsan&Naz, : 31,
φπ. αλάθ. ζην Kelly 1998: 201).
Δ ξήμε ηεο Νέαο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο κε ηηο παξαδνζηαθέο θαη επαγγεικαηηθέο πξαθηηθέο
(Gunter&Fitzgerald, 2013: 214) ζεκαηνδνηείηαη κε κηα ζεκαληηθή κεηαηφπηζε απφ ηελ παξαδνζηαθή δηνίθεζε
(GrootandBudding, 2008: 2), πνπ πινπνηείηαη κε βάζε ηελ αξρή ηεο «δηαρεηξηζηκφηεηαο» (Managerialism).
Πξφθεηηαη γηα έλα ζχλνιν απφ ηδενινγίεο, νη νπνίεο αθνξνχλ ηηο νξγαλσηηθέο πξαθηηθέο θαη αμίεο, πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη, γηα λα πξνθαιέζνπλ ξηδηθέο αιιαγέο ζηελ νξγάλσζε θαη ζηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ
νξγαληζκψλ. ΐξίζθνπλ, γηα παξάδεηγκα, εθαξκνγή ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ζηελ πγεία, ζηελ εθπαίδεπζε
(Deem, 2004, ζ. 108, φπ. αλάθ.ζεHood, 1991, Clarke θαη Newman, 1997, Exworthy θαη Halford, 1999).
Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Νέαο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο
Δ Νέα Αεκφζηα Αηνίθεζε ζπληζηά κηα ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο, πνπ επηρεηξεί λα αιιάμεη ηε κνξθή
δηαθπβέξλεζεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ (Hursh, 2005: 3-5). Οη
δεκφζηνη νξγαληζκνί βηψλνπλ κηα παξαδεηγκαηηθή ζηξνθή πνπ έρεη αληίθηππν ζηε δνκή ηνπο, ηε ιεηηνπξγία θαη
ηε λννηξνπία ηνπο (Araujo, 2001: 917, φπ.αλάθ. ζην Hood,1995) : Ώμηνπνηνχλ ηηο γλψζεηο θαη ηελ εκπεηξία ηνπ
ηδησηηθνχ ηνκέα ζηε δεκφζηα δηνίθεζε. ην πιαίζην απηφ, νη ζρέζεηο αλάκεζα ζην θξάηνο, ζηελ αγνξά θαη ζηελ
θνηλσλία ησλ πνιηηψλ αλαπξνζδηνξίδνληαη (Καξθαηζνχιεο, 2004: 41). Σα θπξίαξρα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
γξαθεηνθξαηηθήο δηνίθεζεο, ε ηεξαξρηθή δνκή νξγάλσζεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ν ζπγθεληξσηηθφο ραξαθηήξαο
ηεο δηνίθεζεο, ν θπξίαξρνο ξφινο ηεο θπβέξλεζεο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ αληηθαζίζηαληαη απφ ηελ
ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ξφινπ ηνπ θξάηνπο, ηελ θαηάξγεζε ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ηελ απνθέληξσζε,
ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηελ αγνξά ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ, ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο
θαη ηε δηαρείξηζε ησλ επηδφζεσλ (Ehsan&Naz, 2003: 31).
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θνπφο πιένλ ησλ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ είλαη ε εζηίαζε ζηνπο πνιίηεο - πειάηεο , ε νπνία
επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ
απνδνηηθφηεηα θαη ηελ νηθνλνκηθφηεηα ησλ δηνηθεηηθψλ δξάζεσλ (Καξθαηζνχιεο, 2004: 40). Ώπφ απηνχο
θξίλνληαη εμάιινπ κε βάζε, φρη ηελ εζσζηξέθεηα θαη ηνλ λνκηθηζκφ, νχηε αθφκε ηελ απνθαηάζηαζε ελφο
εζσηεξηθνχ δηνηθεηηθνχ νξζνινγηζκνχ, αιιά αμηνινγνχληαη απφ ηα απνηειέζκαηά ηνπο, δειαδή απφ ηνλ βαζκφ
αληαπφθξηζήο ηνπο ζηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ/ πειαηψλ ηνπο.
ε αληίζεζε κε ην παξαδνζηαθφ, γξαθεηνθξαηηθφ, δηνηθεηηθφ κνληέιν, θαηά ην νπνίν νη δεκφζηνη
νξγαληζκνί αζθνχλ πίεζε ζηνπο ππαιιήινπο, ψζηε λα εθηεινχλ ηα θαζήθνληά ηνπο, κέζσ ηεο ζπλερνχο
επνπηείαο απφ κία ηεξαξρηθή δνκή, νη θξαηηθνί ππάιιεινη, ζην πιαίζην ηεο Ν.Α.Α., δελ πινπνηνχλ απιψο ηηο
εληνιέο πνπ δέρνληαη απφ ηνλ πνιηηηθφ πξντζηάκελφ ηνπο. Έρνπλ πξνζσπηθή επζχλε γηα ηα πεπξαγκέλα ηνπο,
δεκηνπξγνχλ ηελ αηνκηθή ηνπο επίδνζε, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ζπγθξίλεηαη θαη αμηνινγείηαη κε ηηο επηδφζεηο
θαη ησλ άιισλ ππαιιήισλ. ε αληίζεζε κε ηηο παξαδνζηαθέο πνιηηηθέο ζηειέρσζεο, πνπ απαηηνχλ ηελ
εθαξκνγή ηππνπνηεκέλσλ πξαθηηθψλ ζε νιφθιεξε ηελ ππεξεζία (Araujo, 2001: 917, φπ. αλάθ.ζην Stewart θαη
Walsh,1992), ε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ζην πιαίζην ηνπ ΝΑΜ, είλαη εμαηνκηθεπκέλε, θαζψο
θαηαγξάθνληαη ηφζν νη αλάγθεο ησλ ππαιιήισλ, φζν θαη νη απαηηήζεηο πνπ ν νξγαληζκφο εγείξεη απφ εθείλνπο.
Δ εζηθή θαη πιηθή επηβξάβεπζε ηεο θαιχηεξεο αηνκηθήο ππαιιειηθήο επίδνζεο δελ ζεκαίλεη ηίπνηα
πεξηζζφηεξν απφ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ππαιιήισλ σο «εζσηεξηθψλ πειαηψλ»(Καξθαηζνχιεο, 2004: 41).
Δ δεκφζηα δηνίθεζε ππφ ηελ επίδξαζε ηεο ΝΑΑ απνθηά λέα ραξαθηεξηζηηθά, πνπ ππνζηεξίδνληαη
κάιηζηα θαη απφ ηνλ ΟΟΏ, ηα νπνία ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 1) Πεξηθνπέο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, 2)
Λνγνδνζία, 3) Αηακφξθσζε ελφο απζηεξνχ κεραληζκνχ επηδφζεσλ θαη ζπλερείο κεηξήζεηο απηψλ, κε θξηηήξηα
ηδησηηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, πνπ πξνβιέπνπλ ηελ επηβξάβεπζε ηνπ νξγαληζκνχ θαη ησλ ππαιιήισλ, αθνχ
έρνπλ πεηχρεη ηνπο απαηηνχκελνπο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ (Ehsan&Naz, 2003: 31–32, φπ. αλάθ.ζην
Borins,1995: 12), 4) Εδησηηθνπνηήζεηο, δειαδή κεραληζκνχο πνπ δειψλνπλ φηη νη αγνξέο ζθνπεχνπλ λα
αληηθαηαζηήζνπλ ηελ θεληξηθή πνιηηηθή θαη δηνηθεηηθή θαηεχζπλζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ παξαθνινχζεζε. 5)
Ώπνθέληξσζε, 6) Ώληαγσληζκφ ζε ζπλζήθεο ειεχζεξεο αγνξάο, 7) Βιεπζεξία ζηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο,
πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη επειημία, 8) Κίλεηξα νηθνλνκηθήο επηβξάβεπζεο θαη νηθνλνκηθήο εμέιημεο ζηνλ
εξγαδφκελν, 9) Πνιίηεο – πειάηεο, 10) ΐειηησκέλε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, 11) Βπξεία ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ
πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσληψλ (Gruening, 2001: 2). Βηδηθφηεξα, ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ πιεξνθνξηψλ
θαίλεηαη λα είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο Ν.Α.Α. Αελ έρεη εηδηθέο ζεσξεηηθέο ξίδεο, αιιά ζπληζηά κηα
ξεαιηζηηθή ηδέα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, φπνπ είλαη ρξήζηκε. πδεηείηαη αθφκε θαη ε πεξίπησζε εθαξκνγήο ηεο
άκεζεο δεκνθξαηίαο, σο ελαιιαθηηθή ηνπ αληηπξνζσπεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ε νπνία ζα αζθείηαη, θαηά βάζε,
κέζσ ειεθηξνληθψλ δεκνςεθηζκάησλ. 12) Πξνβιέπεηαη αθφκε ε αχμεζε ηεο απηνλνκίαο ησλ δεκφζησλ
κάλαηδεξο (Ehsan&Naz, 2003, : 31 – 32, φπ. αλάθ. ζην Borins, 1995: 12), 13) Δ δηάζεζε ησλ αλζξψπηλσλ θαη
ηερλνινγηθψλ πφξσλ ζηνπο κάλαηδεξο, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο δηαρεηξηζηνχλ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν (Ehsan&Naz,
2003: 31 – 32, φπ. αλάθ. ζην Borins, 1995: 12) θαη 14) Δ αλάζεζε ππεξεζηψλ ζε ηδησηηθέο εηαηξείεο.
Μεηνλεθηήκαηα ηεο ΝΓΓ
ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο, ε απνθέληξσζε έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ηελ αλάγθε γηα πνιηηηθφ έιεγρν
απφ κηα θεληξηθή πνιηηηθή εμνπζία. Οη εξγαζίεο εθηεινχληαη ζπρλά φρη απφ ηα ππνπξγεία, αιιά απφ
αλεμάξηεηεο ππεξεζίεο θαη κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο ή θνξείο (GrootandBudding, 2008: 4). ε πνιιέο
πεξηπηψζεηο ε ινγνδνζία ζηνρεχεη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ελδερφκελνπ θαηάρξεζεο ηεο εμνπζίαο θαη ζηελ
απφπεηξα ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζηελ αλάγθε γηα πνιηηηθφ έιεγρν αθελφο θαη ζηελ απνθέληξσζε ηεο εμνπζίαο
απφ ηνπο δηεπζπληέο θαη ηνπο νξγαληζκνχο (Ehsan&Naz, 2003 :42) αθεηέξνπ. Μέζα απφ ηελ ηδησηηθνπνίεζε θαη
ηηο ζπκβάζεηο αλάζεζεο έξγνπ, ε αξρή ηεο δεκφζηαο ινγνδνζίαο κεηψλεηαη αηζζεηά.
Λφγσ ηεο απνθέληξσζεο, ε δεκφζηα δηνίθεζε θηλδπλεχεη απφ ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ θαη ηελ
απνζπαζκαηηθφηεηα: θάζε ηκήκα αζρνιείηαη κε ηα δηθά ηνπ θαζήθνληα θπξίσο, ρσξίο λα επελδχεη παξάιιεια
ζε θαζνιηθφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ δηακνξθψλνπλ θαη επεξεάδνπλ νιφθιεξν ηνλ νξγαληζκφ. Σα φξηα ηεο
εμνπζίαο κεηαμχ ησλ δηεπζπλφλησλ ζπκβνχισλ θαη ησλ αλσηέξσλ ζηειερψλ ησλ ππνπξγείσλ θάπνηε δελ είλαη
ζαθή.
Κάζε δεκφζηνο νξγαληζκφο ζηνρεχεη ζηε κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δαπαλψλ
πξσηίζησο θαη δεπηεξεπφλησο ζηε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ. Ώλ θαη ε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη
ηεο απνδνηηθφηεηαο ζπλήζσο δελ ζεσξνχληαη κεηνλεθηήκαηα, δηαηππψλεηαη ε αλεζπρία φηη, φηαλ γίλεηαη
πξσηαξρηθφ κέιεκα ε απφδνζε, απηή ελδέρεηαη λα ιεηηνπξγήζεη ζε βάξνο ησλ καθξνπξφζεζκσλ δπλαηνηήησλ
ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ (Newberry θαη Pallot, 2005, GrootandBudding, 2008: 4). Δ ηδηαίηεξε έκθαζε
ζηα απνηειέζκαηα κπνξεί λα απνζπάζεη ηελ πξνζνρή ησλ θνξέσλ ιήςεο απνθάζεσλ απφ ηνλ αληίθηππν, ηνλ
νπνίνλ έρεη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζηελ θνηλσλία (GrootandBudding, 2008: 5, φπ. αλαθ. Paulsson, 2006). Σέινο
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δελ παξαγλσξίδεηαη, εηδηθά απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ζηνλ δεκφζην ηνκέα, ην γεγνλφο φηη ε κέηξεζε ησλ
επηδφζεσλ θαη ην ζχζηεκα αληακνηβήο πνπ πξνβιέπεηαη δελ παχεη λα ζηνρεχεη ζηνλ έιεγρν ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπο.
Ζ εθαξκνγή ηεο Νέαο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζηελ Δθπαίδεπζε
Ο εθπαηδεπηηθφο ηνκέαο είλαη έλαο εμαηξεηηθά αλαπηπγκέλνο βξαρίνλαο ηεο δεκφζηαο
δηνίθεζεο, θαηά ζπλέπεηα απνηειεί θαηεμνρήλ πεδίν εθαξκνγήο ηεο ΝΑΑ. χκθσλα κε ην λενθηιειεχζεξν
κνληέιν, ε γλψζε αληηκεησπίδεηαη φρη σο θνηλσληθφ αγαζφ αιιά σο εκπνξηθφ πξντφλ. Ο εθπαηδεπφκελνο
κεηαηξέπεηαη ζε θαηαλαισηή, ν νπνίνο απνθηά ην δηθαίσκα ηεο επηινγήο ηνπ πξντφληνο πνπ ηνλ ελδηαθέξεη.
Μπνξεί δειαδή λα επηιέμεη ηε ζρνιηθή κνλάδα πνπ επηζπκεί, κέζα απφ έλα ζχλνιν εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ,
νη νπνίνη δηαθεκίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο, κε ηελ αξσγή ελφο ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο. Δ
εθπαίδεπζε δελ απνηειεί πιένλ δεκφζην αγαζφ πνπ παξέρεηαη ηζφηηκα ζε θάζε κειινληηθφ πνιίηε, αιιά
πξνζθέξεηαη κφλνλ ζε φπνηνλ πξαγκαηηθά ην επηζπκεί πνιχ (Tolofari, 2005:84, φπνπ αλαθ. Morris, 1994: 23). Δ
αγνξά δηακνξθψλεη κηα ζεηξά απφ λφκνπο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο, ζην πξφηππν ηεο παιηάο νηθνλνκηθήο
ζεσξίαο ηνπ κεξθαληηιηζκνχ, νη νπνίνη επεξεάδνπλ θαη θαζνξίδνπλ ηηο επηινγέο ησλ «θαηαλαισηψλ» (γνλέσλ
θαη καζεηψλ).
Δ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ηεο Νέαο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο ζηελ Βθπαίδεπζε έρεη σο απνηέιεζκα κηα
ζεηξά απφ αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δηνίθεζεο, νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ σο εθπαηδεπηηθψλ
νξγαληζκψλ αιιά θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο επξχηεξα. Πην ζπγθεθξηκέλα:
Δ δεκφζηα εθπαίδεπζε αξρίδεη λα ιεηηνπξγεί κε φξνπο ηδησηηθήο: νξγαληζκνί, ππεξεζίεο θαη ζρνιεία
ηδησηηθνπνηνχληαη, εθαξκφδεηαη ζηαζεξά εμσηεξηθφο έιεγρνο ηεο απνδνηηθφηεηαο. Έκθαζε δίλεηαη ζην
εθπαηδεπηηθφ πξντφλ θαη ζηηο εθξνέο, ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ε νπνία
αμηνινγείηαη κε κεηξήζηκνπο δείθηεο, πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ θαη ζην βαζκφ επηηπρίαο
ηνπο ζε εμεηάζεηο (Gunter&Fitzgerald, 2013:217-218).
Οη δεκφζηεο ζρνιηθέο κνλάδεο επηρεηξνχλ λα απηνλνκεζνχλ απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε θαη λα
αλαιάβνπλ νη ίδηεο ηελ απηνδηαρείξηζή ηνπο, δνθηκάδνληαο ηηο δπλάκεηο ηνπο ζηελ ειεχζεξε αγνξά,
ιεηηνπξγψληαο πεξίπνπ φπσο θαη ηα ηδησηηθά ζρνιεία: πξνζιακβάλνπλ πξνζσπηθφ, επηιέγνπλ πξντζηάκελν,
ζρεδηάδνπλ ζηξαηεγηθέο πξνζέιθπζεο γνλέσλ θαη καζεηψλ, ζπληάζζνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο θαλνληζκνχο θαη
απηφλνκα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. ρεδηάδνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπο, ηνλ εθαξκφδνπλ θαη ηα
απνηειέζκαηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπο ειέγρνληαη απζηεξά. Έκθαζε πιένλ δίλεηαη ζηελ
εθπαίδεπζε σο απνηειεζκαηηθή επέλδπζε θαη δεπηεξεπφλησο σο γλσζηηθή θαη παηδαγσγηθή δηαδηθαζία, θαζψο
ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ θνηηά ζε έλα ζρνιείν θαζνξίδεη θαη ην χςνο ηεο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ.
ην πιαίζην ηεο απνθέληξσζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ κε φξνπο ηεο ειεχζεξεο
αγνξάο, κεηαζρεκαηίδεηαη θαη ν ξφινο ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπο. Ο δηεπζπληήο κεηαβάιιεηαη ζε manager, ν
νπνίνο ζηνρεχεη ζηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε αλζξψπηλσλ, πιηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ πφξσλ, κεηψλνληαο ην
θφζηνο ιεηηνπξγίαο θαη επηδηψθνληαο ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο θαη ηνπ θέξδνπο. Τπνρξεψλεηαη λα
απνθηήζεη ηθαλφηεηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο θαη λα αθηεξψλεη αξθεηφ απφ ηνλ ρξφλν
ηνπ ζηε δηαρείξηζε ηεο θήκεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ, πνπ δηνηθεί. Καιιηεξγψληαο ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο
ηνπ ζρνιείνπ ηνπ θαη δηαρεηξηδφκελνο απνηειεζκαηηθά ηε δεκφζηα εηθφλα ηνπ σο νξγαληζκνχ, πξέπεη λα
ζηνρεχεη ζηε ζεζκηθή θαηνρχξσζε ηνπ παξαγφκελνπ έξγνπ, λα ζπκβάιιεη δειαδή, ψζηε ην φλνκα ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο πνπ δηνηθεί λα θαηαζηεί νλνκαζία πνηφηεηαο (Hall, 2015: 271-75, Tolofari, 2005 : 84-85).
Ο πξντζηάκελνο κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο εμειίζζεηαη, ζην πιαίζην ηεο ΝΑΑ, εθηφο απφ δηαρεηξηζηή θαη
ζε εγέηε (leader), ν νπνίνο επηδηψθεη λα εκπλέεη ζηα κέιε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ πνπ δηνηθεί ην
λενθηιειεχζεξν φξακα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη κε ηε βνήζεηά ηνπο λα ην θάλεη πξαγκαηηθφηεηα (Tolofari,
2005 : 84-85, Lynch, 2014, 6-7).
Ο νηθνλνκηθφο επεθηαηηζκφο κεηαβάιιεη ηηο ζπλζήθεο θαη ην πεδίν εκβέιεηαο ελφο εθπαηδεπηηθνχ
νξγαληζκνχ. Υάξε ζηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσληψλ (ΣΠΒ), ε εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία δελ απαηηεί ηε θπζηθή παξνπζία ησλ καζεηψλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, αιιά δηελεξγείηαη θαη εμ
απνζηάζεσο, ζην πιαίζην ηππηθψλ θαη άηππσλ θνηλνηήησλ κάζεζεο.
Σα ζπζηήκαηα κεηξήζεσο επηδφζεσλ θαιιηεξγνχλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο έλα είδνο επαγγεικαηηζκνχ, ν
νπνίνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ απφθηεζε θαη ηε ζπιινγή ηππηθψλ πξνζφλησλ, ζπρλά ζε βάξνο ηνπ
παηδαγσγηθνχ θαη ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο ξφινπ. Οη εθπαηδεπηηθνί ζρεδηάδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε,
κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο απηνδηαρείξηζεο, δηαπξαγκάηεπζεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηνπο curriculum, πξνβάιινληαο
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ηα αηηήκαηά ηνπο αηνκηθά, αληί ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ δηεθδηθήζεσλ. Ώλαλεψλνπλ ην βηνγξαθηθφ ηνπο ζεκείσκα,
απνθηνχλ λέεο ηθαλφηεηεο, παξακέλνπλ αληαγσληζηηθνί, ζεξεχνληαο ηε δηα βίνπ κάζεζε, δηαπξαγκαηεχνληαη
θαιχηεξεο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη πςειφηεξεο απνιαβέο. Δ κνληκφηεηα ηεο ζέζεο ηνπο θαηαξγείηαη, ελψ ε
ζηαζεξφηεηα ηνπ κεληαίνπ κηζζνχ, αληηθαζίζηαηαη απφ κηα θπκαηλφκελε ακνηβή, ην χςνο ηεο νπνίαο ζπληζηά
θίλεηξν παξαγσγηθφηεηαο ή ακνηβή απνδνηηθφηεηαο γηα ην παξαγφκελν εθπαηδεπηηθφ έξγν (Verger&Curran,
2014: 255). Ο εθπαηδεπηηθφο βξίζθεηαη έηζη φκσο ζε δηαξθή αληαγσληζκφ κε ηνπο «αληηπάινπο» ηνπ, γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ νπνίσλ ελδίδεη ζε ηαθηηθέο επηινγήο θαη απνθιεηζκνχ, πνπ ε αγνξά θαιιηεξγεί
(Gunter&Fitzgerald, 2013: 217-8). Σα ηδαληθά ηνπ απνκαθξχλνληαη κε ηνλ ηξφπν απηφλ φκσο απφ ηελ έλλνηα
ηεο ζπιινγηθφηεηαο θαη απηνλνκείηαη απφ θάζε είδνπο θνηλφηεηα (εθπαηδεπηηθή, ζρνιηθή), ηελ νπνία φκσο
νθείιεη λα ππεξεηεί, ζην πιαίζην ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ ζηαδηνδξνκίαο.
Ζ ΝΓΓ ζηελ Διιάδα.
Εδηαίηεξν ξφιν ζηελ πξνψζεζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ηεο ΝΑΑ δηαδξακαηίδνπλ δηεζλείο νξγαληζκνί,
φπσο ν ΟΟΏ, ην Αηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, ν ΟΔΒ, ε Παγθφζκηα Σξάπεδα, αθνχ δελ είλαη απινί
κεηαθνξείο πιεξνθνξηψλ αιιά ζρεδηαζηέο ηνπο θαη ππνθηλεηέο ησλ ρσξψλ κειψλ γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο (Hall,
etal. 2015: 488-89). ηελ Βιιάδα ν ζεκαληηθφηεξνο πξνσζεηηθφο παξάγνληαο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ απηψλ είλαη
ε Βπξσπατθή Έλσζε, ηδηαίηεξα, κεηά ηε χλνδν Κνξπθήο ηεο Ληζζαβφλαο, ηνλ Μάξηην ηνπ 2000. Μηα ζεηξά
απφ κεηαξξπζκηζηηθέο δξάζεηο πινπνηήζεθαλ ζην πιαίζην κεηαξξπζκηζηηθψλ πξνγξακκάησλ, νη νπνίεο
ζπλάληεζαλ επλντθή ππνδνρή απφ ηνπο πνιίηεο.
Οη δξάζεηο απηέο πεξηέρνληαη ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΤΠΒΑΑΏ «Πνηφηεηα γηα ηνλ Πνιίηε» θαη
«Πνιηηεία», θαζψο θαη ζε εηδηθφηεξα πξνγξάκκαηα δηαθφξσλ Τπνπξγείσλ, κε ζεκαληηθφηεξν ην TAXIS ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, γηα ηε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ νη Βθνξίεο. Οη θπξηφηεξεο δξάζεηο
ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ είλαη: α) νη ηειεθσληθέο αηηήζεηο, β) ε εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ
εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ (ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ειεθηξνληθνί ηφπνη ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην
δηαδίθηπν, ηειενκνηφηππν), γ) ε απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ κε θαηάξγεζε δηθαηνινγεηηθψλ θαη θνξέσλ, δ)
ε εληαηνπνίεζε θαη ςεθηνπνίεζε ησλ δηνηθεηηθψλ εληχπσλ, ε) ε δεκηνπξγία ππεξεζηψλ κηαο ζηάζεο, ζη) ε
απνγεπκαηηλή ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ, δ) ε έθδνζε ραξηψλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ, ε) ε εηζαγσγή
ζπζηεκάησλ κέηξεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη ππαιιήισλ (Καξθαηζνχιεο, 2004: 50-2).
Δλ θαηαθιείδη
Δ εθαξκνγή ηεο ΝΑΑ ζηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο νδεγεί ζε κία επηηαθηηθή δηνηθεηηθή
κεηαξξχζκηζε, ε νπνία ζηνρεχεη ζηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ζπαηάιεο,
ζηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο, ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θαθνδηαρείξηζεο, ηεο δηαθζνξάο, ζηε ζεξαπεία ησλ
γξαθεηνθξαηηθψλ αγθπιψζεσλ κε ηελ εηζαγσγή ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο.
Δ ελζσκάησζε θαη ε πξνζαξκνγή αξρψλ ηεο αγνξάο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε έρεη σο απνηέιεζκα
σζηφζν ηε κεηάιιαμε ηεο θπζηνγλσκίαο ηεο, θπξίαξρε ζέζε ζηελ νπνία δηαηεξνχζε ε ζπιινγηθφηεηα θαη ε
αιιειεγγχε (Lynch, 2014: 1). Πιένλ, νη εθξνέο, ηα πξντφληα, απνθηνχλ κεγαιχηεξε ζεκαζία απφ ηελ
νξγαλσηηθή δνκή, ηε λνκνζεζία, πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο ηνπ πνιίηε.
Ο πνιίηεο κεηαβάιιεηαη ζε πειάηε / θαηαλαισηή, πνπ επελδχεη ζηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο (πγεία,
εθπαίδεπζε), αλαθέξεηαη δειαδή πξνο απηνχο, γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ηνπ θαη απηνί πξνζπαζνχλ
λα αληαπνθξίλνληαη απνηειεζκαηηθά ζηα αηηήκαηά ηνπ. Κάζε νξγαληζκφο εθπνλεί πξνγξακκαηηζκφ, εκπλέεηαη
θαη πινπνηεί ζηφρνπο, ε επίηεπμε ησλ νπνίσλ ειέγρεηαη κε ηε βνήζεηα δεηθηψλ απνδνηηθφηεηαο, ελψ
εθαξκφδεηαη απμεκέλε ινγνδνζία. Ο εξγαδφκελνο γίλεηαη δηαρεηξηζηήο ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο,
δηεθδηθψληαο θαιχηεξεο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ακνηβήο, ράλνληαο σζηφζν ηε κνληκφηεηα ηεο ζέζεο εξγαζίαο
ηνπ θαη ηε ζηαζεξφηεηα ησλ κεληαίσλ απνιαβψλ ηνπ.
Σελ ηειεπηαία εηθνζαεηία σζηφζν άξρηζαλ λα γίλνληαη θάπνηεο επηζεκάλζεηο: ν πνιίηεο δελ ζεσξείηαη
πηα απιψο πειάηεο θαη ν ξφινο ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ δελ κπνξεί λα εμαληιείηαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ. Δ
πνιηηηθή θάλεθε λα επαλαθάκπηεη καδί κε ηελ θνηλσληθή απαίηεζε γηα έλαλ θαζνδεγεηηθφ ξφιν ηνπ θξάηνπο.
Δ ΝΑΑ ζπκβάιιεη ζηελ πινπνίεζε ζηφρσλ ηεο δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο. Παξά ηηο φπνηεο
επηθπιάμεηο (επηζηεκνληθέο θαη κεζνδνινγηθέο), ε απνδνρή ηεο απφ δηαθνξεηηθά πνιηηηθά θαη δηνηθεηηθά
ζπζηήκαηα, κε πξσηνβνπιία ησλ θπβεξλήζεσλ κάιηζηα, απνδεηθλχεη ηε ρξεζηκφηεηά ηεο γηα ηε δεκφζηα
δηνίθεζε. ηνπο ππέξκαρνχο ηεο ζπγθαηαιέγνληαη νη νπαδνί ηνπ λενθηιειεχζεξνπ δφγκαηνο, πνπ δεηνχλ ηελ
ππνβάζκηζε ηνπ εθηειεζηηθνχ θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ επηηειηθνχ ξφινπ ηνπ θξάηνπο ζηε ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ.

451

1st International Congress on Management of Educational Units
December 7-9, 2018, Thessaloniki, Greece

ηνπο ζθεπηηθηζηέο ππάγνληαη νη ζηαζψηεο ηεο λενζπληεξεηηθήο ηδενινγίαο, νη νπνίνη είλαη νπαδνί ελ γέλεη ηνπ
θξαηηθνχ παξεκβαηηζκνχ (Καξθαηζνχιεο, 2004: 50-4)._
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Πεξίιεςε: θνπφο ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη ε αλάγθε πηνζέηεζεο λέσλ ηερληθψλ management, ζε έλα
ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθφ θαη δηαξθψο εμειηζζφκελν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. ξνη φπσο πνηνηηθφο έιεγρνο,
ζηαηηζηηθφο έιεγρνο πνηφηεηαο, θχθινη πνηφηεηαο θαη νιηθή πνηφηεηα εηζάγνληαη ζπλερψο ζηε δηνίθεζε ησλ
επηρεηξήζεσλ ζε φιν ην θφζκν αλαδεηθλχνληαο ηελ πνηφηεηα σο ηνλ πην ζεκαληηθφ παξάγνληα επηηπρίαο. Δ
ζπλερήο βειηίσζε δελ αλαθέξεηαη κφλν ζηνλ εμνπιηζκφ θαη ηα παξαγφκελα πξντφληα, αιιά θπξίσο θαη ζηελ
αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά µε ηελ εηζαγσγή ελλνηψλ φπσο φξακα, νκαδηθφ πλεχκα, ζπκκεηνρή θαη δέζκεπζε.
πσο αλέθεξε ν Juran (2000), o 21νο αηψλαο ζα είλαη ν αηψλαο ηεο πνηφηεηαο, φπσο ν 20νο αηψλαο ήηαλ ν
αηψλαο ηεο παξαγσγηθφηεηαο.
ηε βάζε απηή αλαπηχρζεθε ε Αηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο (ΑΟΠ - Total Quality Management, TQM) σο ε
δηνηθεηηθή θηινζνθία ε νπνία πξεζβεχεη φηη ε επζχλε ηεο πνηφηεηαο, είηε πξφθεηηαη γηα πξντφλ είηε γηα
παξερφκελε ππεξεζία, αλήθεη ζε φια ηα εκπιεθφκελα κέιε ελφο νξγαληζκνχ θαη ζε απηή πξέπεη λα απνζθνπνχλ
φιεο νη ιεηηνπξγίεο ελφο νξγαληζκνχ ή κηαο επηρείξεζεο κε ζθνπφ ηελ νινέλα απμαλφκελε ηθαλνπνίεζε.Δ
εθπαίδεπζε απνηειεί κηα βαζηθή αλάγθε ηεο θνηλσλίαο θαη ην ζρνιείν έρεη σοζθνπφ ηελ παξνρή αγαζψλ ή
ππεξεζηψλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε απηήο αθξηβψο ηεο αλάγθεο. Χο δεκφζηα ππεξεζία, ινηπφλ, δηαζθαιίδεη ην
θνηλσληθφ δηθαίσκα ζηελκφξθσζε, επηβεβαηψλεη ην θνηλσληθφ πξφζσπν ηνπ Κξάηνπο, ζηεξίδεηαη ζε λφκνποθαη
θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο, ππαθνχεη ζε θνηλέο επξσπατθέο αξρέο θη αλαθνξέο,
ζηνρεχεη ζηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη νδεγεί ζηελαγαζηή ζπλεξγαζία
δεκνζίνπ-πνιηηψλ. Έηζη ε δηνίθεζε ζηελ εθπαίδεπζε ζπλίζηαηαηζε έλα ζχζηεκα δξάζεο γηα ηελ νξζνινγηθή
ρξεζηκνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ-αλζξψπηλσλ θαη πιηθψλ-γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλθαη απνβιέπεη (αΎηεο, 2005):
ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ.
ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ δηθαίνπ.
ηε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε θαηάιιεινπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο.
ηελ αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ.
ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ βαζκνχ απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ
απνθιίζεσλ κεηαμχ πξνγξακκαηηζζέλησλ θαη πξαγκαηνπνηεζέλησλ ζηφρσλ
θαη
ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ ζχκθσλα θάζε θνξά κε ηα λέα δεδνκέλα ηνπ
εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ ζρνιείνπ.
Λακβάλνληαο ππφςε φηη ε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε κηαο ρψξαο είλαηζπλάξηεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ηεο ζπζηήκαηνο αληηιακβαλφκαζηε θαηηε βαξχηεηα ηεο δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο ζηελ
εθπαίδεπζε. Οη ζπληειεζηέο πνπρξεηάδεηαη λα ζπλδπαζηνχλ κεηαμχ ηνπο θαη λα ελεξγνπνηεζνχλ κέζσ ηεο
δηαδηθαζίαο ηεο εθπαίδεπζεο γηα λα επηηειέζνπλ ζσζηά θαη έγθαηξα ην ξφιν ηνπο ζηε ιεηηνπξγία ηεο εθπαηδεπηηθήο
κνλάδαο είλαη: νη άλζξσπνη κε ηελ εξγαζία θαη ηηο γλψζεηο ηνπο, ηαπξνζθεξφκελα κέζα, ν ρξφλνο θαη ν ρψξνο
ζηνλ νπνίν εθηεινχληαη νη εξγαζίεο.
Μνινλφηη, ινηπφλ, ν φξνο «δηνίθεζε» θαη ν αληίζηνηρνο αγγιηθφο «managment»,φηαλ αλαθέξνληαη ζηελ
εθπαίδεπζε θαη ζηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο, αθνχγνληαη πηζαλάσο μέλνη (Γαβιαλφο, 1998), εάλ ζεσξήζνπκε ηε
δηνίθεζε ή ην management ηνπεθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ ζαλ δηαδηθαζία ζπληνληζκνχ ζπλνιηθά ησλ πφξσλ
(αλζξψπηλσλ, πιηθψλ θαη ηερληθψλ) γηα ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο κε απνηειεζκαηηθφηξφπν, ηφηε ε ζπγθεθξηκέλε
έλλνηα δελ είλαη αζπκβίβαζηε κε ην ζεζκφ ηνπ ζρνιείνπ.
Ο Παλνχζεο (2012) ζε έξεπλά ηνπ θαηαιήγεη φηη ην ζεκεξηλφ ζρνιείν θαίλεηαη λακελ έρεη ηηο δπλαηφηεηεο λα
αληαπνθξηζεί ζηηο απξηαλέο αλάγθεο, ηφζν ζην επίπεδν ηνπεθπαηδεπηηθνχ έξγνπ φζν θαη ζην επίπεδν ηεο
δηαρείξηζεο – δηνίθεζεο. Χο εθ ηνχηνπ, ηνζρνιείν πξέπεη λα κεηνπζησζεί ζε κία ζρεηηθά απηφλνκε αλαπηπμηαθή
κνλάδα, ε νπνίαδηα ηεο απην-αλαιχζεσο ζα εληνπίζεη ηνπο ξπζκνχο θαη ηα κέζα γηα λ' αληηκεησπίζεηηξία
ηνπιάρηζηνλ δεηήκαηα:
Σηο ζρέζεηο ηνπ ζρνιείνπ κε ηνλ έμσ θφζκν (νηθνγέλεηα, ηνπηθή θνηλσλία, αγνξά εξγαζίαο).
Σν λέν ηξφπν δηνίθεζεο ηνπ ζρνιείνπ.
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Σν λέν ξφιν ηνπ δαζθάινπ.
θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, είλαη λα δηεξεπλήζεη θαη λα θαηαγξάςεη ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο
πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζην Ν. Κνδάλεο, αλαθνξηθά κε ηε δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο θαη ηελ εθαξκνγή
απηήο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, θαζψο επίζεο λα αλαδείμεη θαη λα αηηηνινγήζεη ηε βαηφηεηα θαη ηηο αληηδξάζεηο
πνπ ζπλαληά ε εθαξκνγή ηεο δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο ζην ειιεληθφ ζρνιείν.
Λέμεηο – θιεηδηά: Αηνίθεζε Οιηθήο πνηφηεηαο, απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αξρέο ηεο ΑΟΠ, Αηνίθεζε
Ώλζξσπίλσλ Πφξσλ
Δ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ ζπγγξαθή ηνπάξζξνπ είλαη:
Αηαηχπσζε εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο
Ώλαδήηεζε βηβιηνγξαθίαο
Ώμηνιφγεζε θαη επηινγή ησλ κειεηψλ
Καηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ
ηαηηζηηθή αλάιπζε
Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ
Βξκελεία απνηειεζκάησλ
πκπεξάζκαηα
Δ έξεπλα πνπ επηρεηξείηαη εδψ ζπγθεληξψλεη ζηνηρεία θαη ραξαθηεξηζηηθά κηαο πνζνηηθήο έξεπλαο.
Ώλαθέξεηαη ζηε ζπζηεκαηηθή δηεξεχλεζε «πξαγκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ» απφ ην θαζεκεξηλφ πεξηβάιινλ ησλ
ζρνιείσλ. Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ αθνξνχλ ην βαζκφ γλψζεο θαη θαηαλφεζεο ηεο δηνίθεζεο νιηθήο
πνηφηεηαο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηηο αξρέο ηεο δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο πνπ ζεσξνχληαη ζπκβαηέο κε ηελ
εξγαζηαθή ηνπο θνπιηνχξα, ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο δηνίθεζεο νιηθήο
πνηφηεηαο σο ηξφπνπ δηνίθεζεο ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο, ηε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ηε
δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο θαη ηα είδε αληηδξάζεσλ πνπ παξαηεξνχληαη γχξσ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο δηνίθεζεο
νιηθήο πνηφηεηαο ζηα ειιεληθά ζρνιεία..
Σέζεθαλ νη βαζηθέο αξρέο ηεο Α.Ο.Π. θαη νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο θαη θαηέζηε ζαθέο φηη είλαη
εθηθηή ε εθαξκνγή ηεο θαη ζηελ Πξσηνβάζκηα Βθπαίδεπζε. Δ έξεπλα έρεη ζθνπφ λα απνηππψζεη ηε ζεκεξηλή
θαηάζηαζε ζηε δηνίθεζε κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο, λα εληνπίζεη ηπρφλ πξνβιήκαηα, θαη λα δψζεη κηα λέα
θαηεχζπλζε ζηελ νπνία ζα πξέπεη φινη λα επηθεληξσζνχλ γηα ηελ απνδνηηθφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε
εθπαίδεπζε, κέζσ ησλ απαηηήζεσλ γηα Αηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο πιένλ θαη κηα λέα ζεψξεζε ηνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ. Να δηεξεπλεζεί ν ηξφπνο ιήςεο απνθάζεσλ, δειαδή αλ ππάξρεη ζπκκεηνρή φισλ ζηε δηνίθεζε ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηνπ ξφινπ χπαξμεο ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ. Να απνηππψζεη ην ζηπι ηνπ δηεπζπληή
θαη δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, αλ αλαγλσξίδεη ηελ αμία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αλ αμηνπνηεί θαη
αλαπηχζζεη κε ην θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη απφ ηελ άιιε αλ ην ζχζηεκα ζην νπνίν
εξγάδνληαη νη εθπαηδεπηηθνί είλαη ην θαηάιιειν θαη αλ ππάξρνπλ επθαηξίεο γηα ηελ εμέιημή ηνπο.
Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ έξεπλα είλαη ηα αθφινπζα:






Πνηνο είλαη ν βαζκφο γλψζεο θαη θαηαλφεζεο ηεο δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαοαπφ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο;
Πνηεο αξρέο ηεο ΑΟΠ ζεσξνχληαη ζπκβαηέο κε ηελ εξγαζηαθή ηνπο θνπιηνχξα;
Πνηεο είλαη νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο δηνίθεζεο
νιηθήο
πνηφηεηαοσο ηξφπνπ δηνίθεζεο ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο;
Πνηα ε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ηε δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο;
Πνηα είδε αληηδξάζεσλ παξαηεξνχληαη γχξσ απφ ηελ εθαξκνγή ηεοδηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαοζηα
ειιεληθά ζρνιεία;

ην εξσηεκαηνιφγην ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο παξαηίζεληαη νκαδνπνηεκέλεο νη εξσηήζεηο αλάινγα κε ηε
ζεκαηηθή ηνπο, ψζηε λα έρνπλ λφεκα θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηνλ εξσηψκελν θαη είλαη κφλν θιεηζηέο. Φπζηθά
αμηνπνηήζεθαλ αξθεηά απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ, φπσο ε δηάζεζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζε κεγάιν
αξηζκφ αηφκσλ, ην ειάρηζην θφζηνο (ζε ρξφλν θαη ρξήκαηα) δηαλνκήο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, ε ειεχζεξε
έθθξαζε ησλ εξσηψκελσλ ιφγσ απνπζίαο άκεζεο επηθνηλσλίαο θαη ηππνπνηεκέλνη νη ηξφπνη αλάιπζεο ηνπ
πιηθνχ. Σπρφλ δπζθνιίεο θαηαλφεζεο ησλ εξσηήζεσλ απφ ηνπο εξσηψκελνπο αληηκεησπίζηεθαλ κέζα απφ
δηεπθξηληζηηθέο παξεκβάζεηο θαηά ηε δηαλνκή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. Σν γεγνλφο, εμάιινπ, φηη ην δείγκα
απνηειείηαη απφ κνξθσηηθά αλαπηπγκέλν θη νκνηνγελή πιεζπζκφ βνήζεζε ηφζν ζηε ζσζηή θαηαλφεζε, φζν θαη
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ζηελ αμηνπηζηία ησλ απαληήζεσλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο. Σνλ πιεζπζκφ ηεο έξεπλαο ζπληζηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί
ηεο Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, είηε απηνί θαηέρνπλ ζέζε επζχλεο (δηεπζπληέο), είηε επηηεινχλ κφλν
θαζήθνληα δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ.
ρεηηθά κε ηηο αξρέο ηεο Αηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο θαη ηελ εξγαζηαθή θνπιηνχξα ησλ εθπαηδεπηηθψλ,
πξνθχπηεη φηη νη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο ζπκθσλνχλ φηη ε δηαξθήο εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηε βειηίσζε ηνπ έξγνπ ηνπο, φηη ε δηνίθεζε πνπ βαζίδεηαη ζε ζηαηηζηηθά
ζηνηρεία θαη αλαιχζεηο βειηηψλεη ην παξερφκελν εθπαηδεπηηθφ έξγν ηνπ ζρνιείνπ, φηη νη καζεηέο ζεσξνχληαη
σο κέηνρνη θαη ζπλεξγάηεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, φηη νη εθπαηδεπηηθνί
πξνζθέξνπλ
ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη παξάιιεια απνιακβάλνπλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο, φηη νη γνλείο θαη ε θνηλσλία
απνιακβάλνπλ ηηο ππεξεζίεο ηεο εθπαίδεπζεο, νη πξνζδνθίεο ησλ εκπιεθνκέλσλ ( καζεηέο, γνλείο,
εθπαηδεπηηθνί, θνηλσλία ) κε ηελ εθπαίδεπζε νθείινπλ λα ηθαλνπνηνχληαη, ε ζπλερήο βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ
κνπ είλαη ζθνπφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φηη ηνπο ελδηαθέξεη λα εξγάδνληαη ζέηνληαο ζηφρνπο θαη βάζεη
πξνγξάκκαηνο, φηη ε αμηνιφγεζε ησλ ζηφρσλ πνπ ζέηνπλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αλαηξνθνδφηεζε ηνπ έξγνπ
ηνπο θαη φηη έλα ζρνιείν αλνηρηφ, πεξηζζφηεξν απηφλνκν θαη απνθεληξσκέλν απφ ηελ απιή
εθηέιεζε εληνιψλ, είλαη πξνηηκφηεξν απφ ην ππάξρνλ ζπγθεληξσηηθφ κνληέιν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο.
Βπίζεο, νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί νχηε ζπκθψλεζαλ νχηε δηαθψλεζαλ θξαηψληαο νπδέηεξε ζηάζε ζρεηηθά
κε ην φηη ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ βειηηψλεηαη επαγγεικαηηθά φηαλ ζπκκεηέρεη ζηηο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο,
φηη ηνπο ελδηαθέξεη ε ζπλερήο βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηεο ζρνιηθήο ηνπο κνλάδαο, φηη
πξνηηκνχλ ν δηεπζπληήο ή ε δηεπζχληξηά ηνπο λα είλαη παξάιιεια θαη εγέηεο / εγέηηδα, εκπλένληάο ηνπο
ζεβαζκφ θαη εκπηζηνζχλε, φηη ε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ ηνπο παξέρεη ηνπο πφξνπο γηα ηε βειηίσζε ηεο
πνηφηεηαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, φηη ε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ ηνπο ζπδεηά κε ηνλ χιινγν Αηδαζθφλησλ ζε φ,
ηη αθνξά ζηε ιήςε απνθάζεσλ, φηη νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε βάζε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ θαη φηη νη
απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε βάζε ηηο αλάγθεο ησλ γνλέσλ θαη ηεο θνηλσλίαο.
Ώλαθνξηθά κε ηηο απφςεηο θαη ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηε Αηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο
πξνθχπηεη φηη νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί νχηε ζπκθψλεζαλ νχηε δηαθψλεζαλ θξαηψληαο νπδέηεξε ζηάζε
ζρεηηθά κε ην φηη ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή/ ληξηαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο είλαη θαζνξηζηηθφο γηα ηνλ βαζκφ θαη
ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηεο ΑΟΠ, φηη ε θηινζνθία ηεο ΑΟΠ δχλαηαη λα ζπλεηζθέξεη ζηε βειηίσζε ησλ
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ ζρνιείνπ πνπ εξγάδνληαη, φηη ε ΑΟΠ εθαξκφδεηαη ζην ζρνιείν ηνπο, φηη ε
δηεχζπλζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζπκβάιιεη, ψζηε λα εθαξκνζηεί ε ΑΟΠ ζην ζρνιείν ηνπο, φηη νη αξρέο ηεο
ΑΟΠ ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ηνπο ζην ρψξν εξγαζίαο, φηη νη ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ πηνζεηνχλ ηηο αξρέο ηεο
ΑΟΠ ηθαλνπνηνχλ πεξηζζφηεξεο αλάγθεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο, φηη νη ζρνιηθέο
κνλάδεο πνπ πηνζεηνχλ ηηο αξρέο ηεο ΑΟΠ πξνζθέξνπλ πεξηζζφηεξν ζχγρξνλεο θαη πνηνηηθέο ππεξεζίεο, φηη
ελζηεξλίδνληαη ηε θηινζνθία ηεο ΑΟΠ θαη ζα ηνπο ελδηέθεξε λα εξγαζηνχλ βάζεη απηήο θαη φηη ζπκθσλνχλ κε
ηηο αξρέο ηεο ΑΟΠ, σζηφζν πξνηηκνχλ λα εξγάδνληαη ρσξίο λα ηηο αθνινπζνχλ, θαζψο είλαη πηζαλφ λα
απμήζνπλ ηηο απαηηήζεηο ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν.
Σέινο, ε ΑΟΠ απνηειεί έλα επηζηεκνληθφ πεδίν, ην νπνίν δελ έρεη αλαπηπρζεί ζηνλειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ρ
ψξν θαη γηα ην νπνίν νη Έιιελεο εθπαηδεπηηθνί δε δηαζέηνπλεπαξθή πιεξνθφξεζε, παξά ην γεγνλφοπσοκ
έζσ ηεο ΑΟΠ ε εθπαηδεπηηθήπξαγκαηηθφηεηαηεορψξαο καο ζα κπνξνχζε λα αιιάμεη πξνο κία ζεηη
θφηεξεθαηεχζπλζε. ινη νη ζεσξεηηθνί ηεο ΑΟΠ ζπκθσλνχλ φηη ε πνηφηεηα δελ είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζεί
ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ησλ αξγαδνκέλσλ. Δ θαιιηέξγεηα ηεο απαηηνχκελεο θνπιηνχξαο πνηφηεηαο, απαηηεί ηελ
αιιαγή ζηνλ ηξφπν ζθέςεο θαη ζπκπεξηθνξάο ησλ εξγαδνκέλσλ. Γηα λα ζπληειεζηεί απηή ε δχζθνιε αιιαγή
είλαη απαξαίηεηε ε ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ πνπ ηνπο αθνξνχλ,
αλάινγα πάληα µε ην επίπεδν ηεο ηεξαξρίαο ζην νπνίν βξίζθνληαη.
Με βάζε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο πξνηείλεηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα επέλδπζε ζην αλζξψπηλν θεθάιαην,
κέζα απφ ηε ράξαμε θεληξηθήο εζληθήο πνιηηηθήο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Έσο ηψξα ζηελ Βιιάδα έρνπλ
παξαηεξεζεί απνζπαζκαηηθέο πξνζπάζεηεο κεηαξξπζκίζεσλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν κε ζπρλέο αιιαγέο θαη
αλαηξέζεηο, νη νπνίεο απνηεινχλ ηξνρνπέδε ζηε ράξαμε εληαίαο πνιηηηθήο. Πξνηείλεηαη λα ππάξμεη
καθξνπξφζεζκνο εθπαηδεπηηθφο ζρεδηαζκφο κέζα απφ ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δνκψλ, κε ζηφρν
ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο.Σν εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα παξακέλεη, παξά ηηο
ζεζκηθέο βειηηψζεηο πνπ έρνπλ επηρεηξεζεί, έλα ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα, αθνχ ειάρηζηεο νπζηαζηηθέο
αξκνδηφηεηεο δηνίθεζεο έρνπλ κεηαθεξζεί ζε ηνπηθφ-ζρνιηθφ επίπεδν. Δεθπαηδεπηηθή πνιηηηθή παξάγεηαη κφλν
ζηελ θνξπθή ηεο ππξακίδαο ηεο δηνίθεζεο (Τπνπξγείν). Πιήζνο εγθπθιίσλ θαη λφκσλ ξπζκίδνπλ θπξίσο
θεληξηθά θαη ηελ παξακηθξή ιεπηνκέξεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, αθήλνληαο ειάρηζηα πεξηζψξηα
γηα ηελ αλάπηπμε δεκηνπξγηθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη ζηεξψληαο ην ζχζηεκα απφ ηελ απαξαίηεηε επειημία θαη
πξνζαξκνζηηθφηεηα κέζα ζε ηαρχηαηακεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο.
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Βπηπιένλ θξίλεηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε αλάπηπμεο θαη πηνζέηεζεο εξγαιείσλ θνηλά απνδεθηψλ κε ζθνπφ
ηνλ θαζνξηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ δεηθηψλ πνηφηεηαο. Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ζεκαληηθφ είλαη λα δνζεί ηδηαίηεξε
βαξχηεηα ζηελ επηκφξθσζε φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ
λα πηνζεηεζνχλ θαη λα εθαξκνζηνχλ νη απνθάζεηο απηέο θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νξζά ηα εξγαιεία απηά. Γηα λα
ζπκβεί απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ε δεκηνπξγία ππεξεζίαο, ε νπνία ζα
είλαη απνηέιεζκα ζπλεξγαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο κε ηηο Πεξηθεξεηαθέο Αηεπζχλζεηο θαη ηηο Αηεπζχλζεηο
Βθπαίδεπζεο, κε ζηφρν ηελ αλαηξνθνδφηεζε, ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη ηε ραξηνγξάθεζε ησλ ζρνιηθψλ
κνλάδσλ ηεο επηθξάηεηαο. Έηζη ζα απνηππσζνχλ νη αδπλακίεο θαη ηα ζεκεία βειηίσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο
ζπζηήκαηνο θαη ζα επηηεπρζεί ν εμνξζνινγηζκφο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαίηεξεο
εθπαηδεπηηθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ησλ αιιαγψλ απηψλ.
ηηο πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα αλαθέξεηαη λα ππάξμεη καθξνπξφζεζκνο εθπαηδεπηηθφο
ζρεδηαζκφο κέζα απφ ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δνκψλ, κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο
παξερφκελεο εθπαίδεπζεο.
Σέινο, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ν δηεζλήο αληαγσληζκφο, πξέπεη λα ππάξμεη βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
επηπέδνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Βιιάδα.
Ση ΔΗΝΑΗ θαη ηη ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ε ΓΟΠ


Αελ κπνξεί λα επηβιεζεί άλσζελ



Αελ κπνξεί λα γίλεη γηα θάπνηνλ



πήγε θαιά


Αελ

κφλν

φηαλ

επηζπκεί

Δίλαη ε πξνζπάζεηα λα θάλεηο ηα πάληα
ζσζηά κε ηελ πξψηε θάζε θνξά

Αελ είλαη επηζεψξεζε-δελ είλαη
πεξηζηαζηαθφο έιεγρνο ηνπ ηη δελ

Δθαξκφδεηαη

λα ηελ εθαξκφζεη έλαο νξγαληζκφο


ή ζε θάπνηνλ




Ο φξνο ΟΛΗΚΖ φπσο θαη ν φξνο
ΓΗΟΗΚΖΖ ζεκαίλεη φηη φια θαη φινη

κπνξεί

λα

αθνξά

ζηνλ

ηελ

νξγαληζκφ

ζπκκεηέρνπλ

ζην

εγρείξεκα ηεο δηαξθνχο βειηίσζεο

αηδέληα θάπνηνπ ηξίηνπ εθηφο
εάλ έρεη θαζνξηζηεί απφ ηνπο
πειάηεο


Αελ

είλαη

θάηη

πνπ

αλαιακβάλνπλ κφλν ηα αλψηεξα
ζηειέρε

ηεο

επηβάιινπλ
θαηεπζχλζεηο

δηνίθεζεο
σο
ζηα

νδεγίεο

θαη
ή

θαηψηεξα

επίπεδα

πζρεηίζεηο
πζρέηηζε ησλ γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηε δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο θαη ηνπ θχινπ

Ranks
Φχιν

N

Γλσξίδεηε ηελ χπαξμε ηεο ΑΟΠ σο έλλνηα Άλδξαο
ζηνλ ρψξν θαη ζηε βηβιηνγξαθία ηεο
Γπλαίθα
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Mean Rank

Sum of
Ranks

34

62,79

2135,00

76

52,24

3970,00

p – value
0,045
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Αηνίθεζεο;
Γλσξίδεηε ηε ΑΟΠ σο δηνηθεηηθφ
κνληέιν;

Total
Άλδξαο
Γπλαίθα
Total

110
34
76
110

68,79
49,55

2339,00
3766,00

0,001

πζρέηηζε ησλ απφςεσλ ζρεηηθά κε ηεο αξρέο ηεο δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο θαη ηνπ θχινπ

Ranks
Φχιν
Δ δηαξθήο εθπαίδεπζε θαη
επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
είλαη απαξαίηεηε γηα ηε βειηίσζε
ηνπ έξγνπ ηνπο.
Δ δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ κνπ
ζπδεηά κε ηνλ χιινγν
Αηδαζθφλησλ ζε φ, ηη αθνξά ζηε
ιήςε απνθάζεσλ.
Οη πξνζδνθίεο ησλ
εκπιεθνκέλσλ ( καζεηέο,
γνλείο, εθπαηδεπηηθνί, θνηλσλία )
κε ηελ εθπαίδεπζε νθείινπλ λα
ηθαλνπνηνχληαη.

N

Mean Rank

Sum of Ranks

Άλδξαο

34

66,44

2259,00

Γπλαίθα

76

50,61

3846,00

p – value
0,011

Total

110

Άλδξαο
Γπλαίθα
Total

34
76
110

67,74
50,03

2303,00
3802,00

0,004

Άλδξαο
Γπλαίθα
Total

34
76
110

41,38
61,82

1407,00
4698,00

0,001

πζρέηηζε ησλ γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηε δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο θαη ηεο ειηθίαο

Ranks
Διηθία
Γλσξίδεηε ηε ΑΟΠ σο δηνηθεηηθφ κνληέιν;

Μέρξη 30 εηψλ
31 - 40 εηψλ
41 - 50 εηψλ
51 - 60 εηψλ
Total
Μέρξη 30 εηψλ
31 - 40 εηψλ
41 - 50 εηψλ
51 - 60 εηψλ
Total
Μέρξη 30 εηψλ
31 - 40 εηψλ
41 - 50 εηψλ
51 - 60 εηψλ
Total

Έρεηε ελεκέξσζε γηα ηε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ
εθαξκνγή ηεο ΑΟΠ ζηνλ ρψξν ηεο Βθπαίδεπζεο;

Γλσξίδεηε δηαθνξέο ηεο ΑΟΠ ζε ζχγθξηζε
κε ηηο παξαδνζηαθέο κνξθέο δηνίθεζεο;

N

Mean Rank

6
30
54
20
110
6
30
54
20
110
6
30
54
20
110

πζρέηηζε ησλ απφςεσλ ζρεηηθά κε ηεο αξρέο ηεο δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο θαη ηεο ειηθίαο
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p – value

41,83
63,83
58,13
40,00

0,010

23,50
60,17
56,09
56,50

0,027

22,50
59,17
57,13
55,50

0,022
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Ranks
Διηθία

N

Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε βάζε ηηο αλάγθεο Μέρξη 30 εηψλ
ησλ γνλέσλ θαη ηεο θνηλσλίαο.
31 - 40 εηψλ
41 - 50 εηψλ
51 - 60 εηψλ
Total
Δ δηνίθεζε πνπ βαζίδεηαη ζε ζηαηηζηηθά
Μέρξη 30 εηψλ
ζηνηρεία θαη αλαιχζεηο βειηηψλεη ην
31 - 40 εηψλ
παξερφκελν εθπαηδεπηηθφ έξγν ηνπ ζρνιείνπ.
41 - 50 εηψλ
51 - 60 εηψλ
Total

Mean Rank

6
30
54
20
110
6
30
54
20
110

p – value

42,50
40,70
58,50
73,50

0,000

45,50
46,57
55,54
71,80

0,011

πζρέηηζε ησλ απφςεσλ θαη ζηάζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηε δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο θαη ηεο
ειηθίαο

Ranks
Διηθία

N

Mean Rank

Ο ξφινο ηνπ δηεπζπληή / ληξηαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο Μέρξη 30
είλαη θαζνξηζηηθφο γηα ηνλ βαζκφ θαη ηνλ ηξφπν
εηψλ
εθαξκνγήο ηεο ΑΟΠ.
31 - 40 εηψλ

6

43,50

30

67,37

41 - 50 εηψλ

54

50,61

51 - 60 εηψλ

20

54,50

Total
Δ θηινζνθία ηεο ΑΟΠ δχλαηαη λα ζπλεηζθέξεη ζηε
Μέρξη 30
βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ ζρνιείνπ
εηψλ
πνπ εξγάδνκαη.
31 - 40 εηψλ
41 - 50 εηψλ
51 - 60 εηψλ
Total
Δ ΑΟΠ εθαξκφδεηαη ζην ζρνιείν κνπ.
Μέρξη 30
εηψλ
31 - 40 εηψλ
41 - 50 εηψλ
51 - 60 εηψλ
Total
Δ δηεχζπλζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζπκβάιιεη, ψζηε λα Μέρξη 30
εθαξκνζηεί ε ΑΟΠ ζην ζρνιείν κνπ.
εηψλ
31 - 40 εηψλ
41 - 50 εηψλ
51 - 60 εηψλ
Total
Οη αξρέο ηεο ΑΟΠ ζεσξψ πσο ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο Μέρξη 30
κνπ ζην ρψξν εξγαζίαο.
εηψλ
31 - 40 εηψλ
41 - 50 εηψλ
51 - 60 εηψλ

110
6

41,50

458

30
54
20
110
6

70,43
47,98
57,60

30
54
20
110
6

70,70
49,19
49,70

30
54
20
110
6

71,67
48,89
50,75

30
54
20

68,70
50,69
52,90

55,67

50,00

41,50

p – value
0,049

0,004

0,009

0,005

0,025
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Total
Οη ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ πηνζεηνχλ ηηο αξρέο ηεο ΑΟΠ Μέρξη 30
ηθαλνπνηνχλ πεξηζζφηεξεο αλάγθεο ησλ ζπκκεηερφλησλ εηψλ
ζηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο.
31 - 40 εηψλ
41 - 50 εηψλ
51 - 60 εηψλ
Total

110
6

41,50

30
54
20
110

0,025

68,70
50,69
52,90

πζρέηηζε ησλ γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηε δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο θαη ηεο πξνυπεξεζίαο

Ranks
Πξνυπεξεζία
Γλσξίδεηε ηε ΑΟΠ σο δηνηθεηηθφ κνληέιν;

N

Μέρξη 5 ρξφληα
6 - 15 ρξφληα
16 - 25 ρξφληα
Πάλσ απφ 25
ρξφληα
Total

Mean Rank
14
30
36
30

54,93
67,50
51,00
49,17

p – value
0,038

110

πζρέηηζε ησλ απφςεσλ ζρεηηθά κε ηεο αξρέο ηεο δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο θαη ηεο πξνυπεξεζίαο

Ranks
Πξνυπεξεζία
Σν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ βειηηψλεηαη
επαγγεικαηηθά φηαλ ζπκκεηέρεη ζηηο δηνηθεηηθέο
δηαδηθαζίεο.

Με ελδηαθέξεη ε ζπλερήο βειηίσζε ησλ
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηεο ζρνιηθήο κνπ
κνλάδαο.

Πξνηηκψ ν δηεπζπληήο ή ε δηεπζχληξηά κνπ λα
είλαη παξάιιεια θαη εγέηεο / εγέηηδα,
εκπλένληάο κνπ ζεβαζκφ θαη εκπηζηνζχλε.

Δ δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ κνπ παξέρεη ηνπο
πφξνπο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο.

Μέρξη 5 ρξφληα
6 - 15 ρξφληα
16 - 25 ρξφληα
Πάλσ απφ 25
ρξφληα
Total
Μέρξη 5 ρξφληα
6 - 15 ρξφληα
16 - 25 ρξφληα
Πάλσ απφ 25
ρξφληα
Total
Μέρξη 5 ρξφληα
6 - 15 ρξφληα
16 - 25 ρξφληα
Πάλσ απφ 25
ρξφληα
Total
Μέρξη 5 ρξφληα
6 - 15 ρξφληα
16 - 25 ρξφληα

459

N

Mean Rank

p–
value

14
30
36
30

74,79
43,37
50,33
64,83

0,002

110
14
30
36
30

66,79
37,23
51,44
73,37

0,000

110
14
30
36
30

61,21
43,43
54,39
66,23

0,031

110
14
30
36

77,36
41,03
54,00

0,001
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Πάλσ απφ 25
ρξφληα
Total
Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε βάζε ηηο αλάγθεο
Μέρξη 5 ρξφληα
ησλ γνλέσλ θαη ηεο θνηλσλίαο.
6 - 15 ρξφληα
16 - 25 ρξφληα
Πάλσ απφ 25
ρξφληα
Total
Δ δηνίθεζε πνπ βαζίδεηαη ζε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία Μέρξη 5 ρξφληα
θαη αλαιχζεηο βειηηψλεη ην παξερφκελν
6 - 15 ρξφληα
εθπαηδεπηηθφ έξγν ηνπ ζρνιείνπ.
16 - 25 ρξφληα
Πάλσ απφ 25
ρξφληα
Total

30

61,57

110
14
30
36
30

49,21
40,70
54,00
75,03

0,000

110
14
30
36
30

59,21
43,37
50,33
72,10

0,000

110

πζρέηηζε ησλ απφςεσλ θαη ζηάζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηε δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο θαη ηεο
πξνυπεξεζίαο

Ranks
Πξνυπεξεζία
Δ ΑΟΠ εθαξκφδεηαη ζην ζρνιείν κνπ.

Δ δηεχζπλζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζπκβάιιεη,
ψζηε λα εθαξκνζηεί ε ΑΟΠ ζην ζρνιείν κνπ.

Μέρξη 5 ρξφληα
6 - 15 ρξφληα
16 - 25 ρξφληα
Πάλσ απφ 25 ρξφληα
Total
Μέρξη 5 ρξφληα
6 - 15 ρξφληα
16 - 25 ρξφληα
Πάλσ απφ 25 ρξφληα
Total

460

N

Mean Rank
14
30
36
30
110
14
30
36
30
110

p – value

57,71
66,40
56,33
42,57

0,015

56,00
70,27
52,89
43,63

0,004
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10. αΎηε,
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( 2016 ).
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Αηνίθεζεο
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( Μεηαπηπρηαθή Αηπισκαηηθή Βξγαζία ).Παλεπηζηήκην
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11.Παλνχζεο, Γ. (2012). Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο.
χγρξνλε Βθπαίδεπζε: Σξίκελε Βπηζεψξεζε Βθπαηδεπηηθψλ Θεκάησλ, (70), 31-33.
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Ζ ΟΜΑΛΖ ΜΔΣΑΒΑΖ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΑΠΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ
ΚΑΗ Ζ ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΟ ΓΤΜΝΑΗΟ

Παπατσάλλνπ Εήλσλ,
θαζεγεηήο Φπζηθήο Ώγσγήο
e-mail: zinon.papaioannou@gmail.com

Πεξίιεςε
Δ κεηάβαζε ησλ καζεηψλ απφ ην Νεπηαγσγείν ζην Αεκνηηθφ ρνιείν θαη απφ ην Αεκνηηθφ ζην Γπκλάζην
ζεσξείηαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο, απφ πνιινχο εξεπλεηέο, γηα ηε εθπαηδεπηηθή πνξεία ηνπ παηδηνχ θαη γηα ηε
δσή ηνπ ζπλνιηθά. Δ κεηάβαζε είλαη θνηλσληθή εκπεηξία, θαη βηψλεηαη ζρεδφλ απφ ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ πνπ
θνηηνχλ ζην ζρνιείν, φπσο επίζεο θαη απφ ηα πξφζσπα πνπ βξίζθνληαη ζην ζηελφηεξν ή επξχηεξν θνηλσληθφ
ηνπο πεξηβάιινλ. ε άκεζε ζπλάθεηα κε ηελ έλλνηα ηεο κεηάβαζεο βξίζθεηαη θαη ν φξνο «ζρνιηθή εηνηκφηεηα».
Γηα ηελ ιεπηνκεξή θαη ελδειερή κειέηε ηεο έλλνηαο ηεο κεηάβαζεο, απαξαίηεην θαη ζθφπηκν θξίλεηαη λα
πξνζεγγηζηεί αλαιπηηθά ε έλλνηα ηεο ζρνιηθήο εηνηκφηεηαο, θαζψο απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ νκαιή
επίηεπμε ηεο πξψηεο.
ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλεζνχλ νη ζέζεηο θαη νη απφςεηο ελφο ζεκαληηθνχ αξηζκεηηθά
δείγκαηνο εθπαηδεπηηθψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη ηεο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ζην λνκφ Κνδάλεο, γχξσ
απφ ην ζέκα ηεο κεηάβαζεο θαη ηεο ζρνιηθήο εηνηκφηεηαο. Μέζσ ηεο εξεπλεηηθήο νδνχ ηεο πνζνηηθήο κέηξεζεο
ησλ απαληήζεψλ ηνπο, κε αμηνπνίεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ ηνπ δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ,
θαηαδείρζεθε φηη ε δηαδηθαζία ηεο κεηάβαζεο είλαη πνιχπινθε, θαη πξνθαιεί δπζθνιίεο ζε κεγάιν κέξνο ησλ
καζεηψλ πνπ πεξλνχλ απφ ηε κηα ζρνιηθή βαζκίδα ζηελ επφκελε. Παξάιιεια, ζθηαγξαθήζεθε ε έιιεηςε
ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Πξνζρνιηθήο, ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη ηεο Αεπηεξνβάζκηαο
Βθπαίδεπζεο ζηελ Βιιάδα, σο πξνο ηελ αλάπηπμε, ηελ νξγάλσζε θαη ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ κεηάβαζεο
θαη ππνζηήξημεο, θαη ε απξνζπκία ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε βαξχηεηα ηνπ ξφινπ ηνπο θαη
ησλ πξνζσπηθψλ πεξηζσξίσλ δξάζεο ηνπο. Σέινο, δηαπηζηψζεθε φηη ζηελ Βιιάδα, ζην επίζεκν εθπαηδεπηηθφ
ζχζηεκα δελ πξνβιέπεηαη ε πινπνίεζε νινθιεξσκέλσλ πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ
εκπιεθφκελσλ κεξψλ (καζεηψλ, εθπαηδεπηηθψλ, γνλέσλ), παξά κφλν απνζπαζκαηηθέο δξάζεηο πνπ δελ
απνθέξνπλ ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα.
Λέμεηο Κιεηδηά: ρνιηθή Βηνηκφηεηα, Μεηάβαζε, Πξφγξακκα Μεηάβαζεο, Πξφγξακκα Τπνζηήξημεο,
Μεηάβαζε απφ Νεπηαγσγείν ζην Αεκνηηθφ, Μεηάβαζε απφ ην Αεκνηηθφ ζην Γπκλάζην

Θεσξεηηθφ πιαίζην
•

Καηαιπηηθήο ζεκαζίαο ζηνηρείν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε κεηάβαζε ηνπ παηδηνχ, είλαη ε ζρνιηθή
εηνηκφηεηα, ελψ ζηε βηβιηνγξαθία θαηαγξάθεηαη ν φξνο «ζρνιηθή ηθαλφηεηα». ηηο Δ.Π.Ώ ε
«εηνηκφηεηα» είλαη ζε άκεζε ζπλάθεηα κε ηελ έλλνηα ηνπ «αξρίδσ ην ζρνιείν» ήδε απφ ην 1990.Βπίζεο
απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε ηεο νκαιήο κεηάβαζεο.

•

Δ ζρνιηθή εηνηκφηεηα πξνζεγγίδεηαη ζθαηξηθά θαη εθηφο ηνπ παηδηνχ, ζπκπεξηιακβάλνληαη ε
νηθνγέλεηα ,ε ζρνιηθή κνλάδα, νη εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο θαη νη ηνπηθέο θνηλφηεηεο.

•

Βλζνπζηαζκφο, ππεξεθάλεηα, επηπρία, ηθαλνπνίεζε, ηα ζπλαηζζήκαηα γηα ηα «πξσηάθηα», αγσλία,
άγρνο, ηαξαρή, αβεβαηφηεηα ,γηα ηα «γπκλαζηφπαηδα» ,ιφγσ ησλ απμεκέλσλ πξνζδνθηψλ κάζεζεο θαη
επηδφζεσλ ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα.

•

Νένη καζεηέο, νη νπνίνη βηψλνπλ αξλεηηθά ηε κεηάβαζε δηακνξθψλνπλ κηα επίζεο αξλεηηθή ζηάζε
απέλαληη ζην ζρνιείν θαη ηελ ηδέα ηεο κφξθσζεο. Οη ζπλέπεηεο απηήο ηεο αξλεηηθήο ζηάζεο, είλαη
καθξνπξφζεζκεο, νδεγνχλ ζηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνξείαο θαη εκπνδίδνπλ ηελ πξνζσπηθή
αλάπηπμε ησλ αηφκσλ (Hamre&Pianta, 2001).

ΚΟΠΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ
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Βμεηάδεηαη ε δηαδηθαζία ηεο κεηάβαζεο ησλ καζεηψλ απφ ην Νεπηαγσγείν ζηελ Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη
απφ ην Αεκνηηθφ ζηε Αεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Βπηρεηξείηαη ε πξνζέγγηζε ηεο κεηάβαζεο εζηηάδνληαο ζηνλ
παξάγνληα «εθπαηδεπηηθνί» θαη θαη'επέθηαζε ζην «εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα».
ΣΟΥΟΗ
•

Να δηεξεπλεζνχλ νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη καζεηέο δελ είλαη έηνηκνη ζπλεζίζνπλ ζην λέν
πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο, ελψ άιινη/εο αληηκεησπίδνπλ ηε κεηάβαζε απηή πνιχ πην εχθνια.

•

Να δηεξεπλεζνχλ πνηα ραξαθηεξηζηηθά έρεη έλαο καζεηήο ν νπνίνο είλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο/ε γηα
ηελ 1ε ηάμε ηνπ Αεκνηηθνχ/Γπκλαζίνπ?

•

Να θαηαγξαθνχλ ηα ζπλεζέζηεξα πξνβιήκαηα πνπ ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζνπλ ηα παηδηά θαηά ηε
κεηάβαζή ηνπο ζηελ 1ε ηάμε ηνπ Αεκνηηθνχ/Γπκλάζην

•

Να θαηαγξαθνχλ ηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζην λα εθαξκφζνπλ θάπνηεο
ζηξαηεγηθέο κεηάβαζεο

•

Να δηεξεπλεζεί θαηά πφζν νξηζκέλεο πξαθηηθέο/ζηξαηεγηθέο δηεπθφιπλζεο κεηάβαζεο ησλ παηδηψλ
πξνο ηελ 1ε ηάμε ηνπ Αεκνηηθνχ/ Γπκλαζίνπ, εθαξκφδνληαη ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ

•

Να θαηαγξαθνχλ νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηε νκαιή
κεηάβαζε ησλ παηδηψλ απφ ην Νεπηαγσγείν/6ε Αεκνηηθνχ ζηελ 1ε ηάμε ηνπ Αεκνηηθνχ/Γπκλαζίνπ

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ
•

Πνηά ραξαθηεξηζηηθά έρεη έλαο καζεηήο ν νπνίνο είλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηελ 1ε ηάμε ηνπ
Αεκνηηθνχ/Γπκλαζίνπ;

•

Πνηνί ιφγνη θάλνπλ ηνπο καζεηέο λα κελ είλαη έηνηκνη λα ζπλεζίζνπλ ζην λέν πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο
θαηά ηελ κεηάβαζε απφ ην λεπηαγσγείν ζην Αεκνηηθφ θαη απφ ην Αεκνηηθφ ζην Γπκλάζην;

•

Πνηα είλαη ηα ζπλεζέζηεξα πξνβιήκαηα πνπ ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζνπλ ηα παηδηά θαηά ηε κεηάβαζή
ηνπο ζηελ 1ε ηάμε ηνπ Αεκνηηθνχ/Γπκλαζίνπ;

•

Πνηα είλαη ηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζην λα εθαξκφζνπλ θάπνηεο ζηξαηεγηθέο
κεηάβαζεο;

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ
Δ παξνχζα έξεπλα είλαη πνζνηηθή, πεξηγξαθηθή θαη ζπιιέγεη ηηο απφςεηο ησλ ππνθεηκέλσλ κέζα απφ
εξσηεκαηνιφγην.


πλνιηθά ζηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 100 θαζεγεηέο πνπ δίδαμαλ θαηά θαηξνχο ζηελ Ώ' Γπκλαζίνπ θαη
100 εθπαηδεπηηθνί ηεο Ώ' Αεκνηηθνχ ηνπ Ν. Κνδάλεο.



Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειεί ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν ηεο παξνχζαο έξεπλαο απνηειείηαη απφ 17
δνκεκέλεο εξσηήζεηο νη νπνίεο δεκηνπξγήζεθαλ κε βαζηθφ άμνλα ηελ απάληεζε ησλ εξεπλεηηθψλ
εξσηεκάησλ.



Δ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ Μάξηην ηνπ 2018 έσο αξρέο ΜαΎνπ ζηελ πεξηνρή ηεο Κνδάλεο.



Αελ καο ελδηαθέξεη λα ειέγμνπκε ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο σο πξνο ηηο γλψζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηα
φζα πξνβιέπνληαη γηα ηε κεηάβαζε ή λα ηνπο θξίλνπκε αλ είλαη θαινί ή θαθνί ζηε δνπιεηά ηνπο, αιιά
λα δνχκε ηη γίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα.



πλεπψο δελ εμεηάδνπκε ηηο γλψζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ην ζεσξεηηθφ ή ην δηνηθεηηθφ πιαίζην αιιά ην ηη
πξαγκαηηθά θάλνπλ θαη ηη ζα ήζειαλ λα θάλνπλ.
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Δημογπαθικά και επαγγελμαηικά ζηοισεία εκπαιδεςηικών
Μέζε Τηκή
(ΜΤ)

Υυμμετείχαν
98 γυναίκεσ
και 112
άντρεσ

1. Ηλικία

45.25

2. Απιθμόρ παιδιών
ζηην/ζηιρ
ηάξη/ηάξειρ ζαρ

17.27

3. Έηη διδακηικήρ
εμπειπίαρ:

14.31

4. Έηη διδακηικήρ
εμπειπίαρ ζηη 1η
Δημοηικού/
Γςμναζίος

7.56

5. Χπόνια παποςζίαρ
ζε αςηό ηο ζσολείο

8.54

Σα παηδηά πνπ κεηαβαίλνπλ απφ ηελ Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηελ Γεπηεξνβάζκηα
► α) έρνπλ κεγαιχηεξε έιιεηςε αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ
►

ΐ) αληηκεησπίδνπλ πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο ζην λα εξγαζηνχλ σο κέιε κηαο νκάδαο

►

Γ) αληηκεησπίδνπλ πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο ζην λα ζπλαλαζηξαθνχλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο
ηνπο

44.5% ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλεζπρεί πνιχ, ελψ ην 39% θαζφινπ ή ιίγν
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•

Ώπφ ηα απνηειέζκαηα πξνθχπηεη φηη ην 45% ησλ εθπαηδεπηηθψλ Ώ Αεκνηηθνχ θαη ην 67% ησλ
εθπαηδεπηηθψλ 1εο Γπκλαζίνπ αλεζπρνχλ γηα ηελ επάξθεηα ησλ αθαδεκατθψλ ηνπο γλψζεσλ.

•

Οπζηαζηηθά κπνξνχκε λα πνχκε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο 1εο Γπκλαζίνπ αλεζπρνχλ πεξηζζφηεξν γηα
ηελ επάξθεηα ησλ αθαδεκατθψλ γλψζεσλ ησλ παηδηψλ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 1εο
Αεκνηηθνχ

Ανηζςσίερ ηων εκπαιδεςηικών για ηα παιδιά ηηρ ζσολικήρ ηλικίαρ ζηην 1η ηάξη
ηος Δημοηικού/ Γςμναζίος
Οκάδα
Α Δεκνηηθνύ

(1) Σηελ επάξθεηα ησλ
αθαδεκατθώλ ηνπο γλώζεσλ

Α Γπκλαζίνπ

n

%

n

%

45

45.0%

67

67.0%

66

66.0%

66

66.0%

(2) Σηελ επάξθεηα ησλ
θνηλσληθώλ-ζπλαηζζεκαηηθώλ
ηνπο δεμηνηήησλ

Πξαθηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο κεηάβαζεο πνπ εθαξκφδνληαη ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε πνξεία ησλ παηδηψλ
πξνο ηελ 1ε Αεκνηηθνχ/Γπκλαζίνπ
•

Πξαγκαηνπνίεζε ζπλάληεζεο- ελεκέξσζεο κε ηνπο γνλείο 23% Μεξηθέο θνξέο

•

Παξνρή γξαπηψλ νδεγηψλ γηα ηε δηαδηθαζία κεηάβαζεο ζηνπο γνλείο 27% πάληα

•

Γνλείο θαη παηδί επηζθέπηνληαη ην ζρνιείν πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο
24% Καζφινπ

•

Βλεκέξσζε ησλ γνλέσλ γηα ην ηη αλακέλεηαη λα θάλνπλ ηα παηδηά
ζηελ Ώ΄ηάμε Αεκνηηθνχ/Γπκλαζίνπ 23% Πνηέ

•

πλάληεζε εθπαηδεπηηθψλ Νεπ/γείνπ κε ηνπ Αεκνηηθνχ θαη Ααζθάισλ κε θαζεγεηέο, αλαθνξηθά κε
ηε ζπλέρηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ27% Πνηέ
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Σροςζξτε!!!
Μαμία ςχζςθ με τουσ
γονείσ
πκπεξάζκαηα


1.Οη εθπαηδεπηηθνί θαη ζηηο δχν βαζκίδεο αλαγλσξίδνπλ σο ζεκαληηθά πξνβιήκαηα κεηάβαζεο ηελ
πξνζαξκνγή ζην λέν πεξηβάιινλ, ηηο απαηηνχκελεο αθαδεκατθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο θαη φηη ηα
παηδηά δελ κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ ηνπο λένπο θαλφλεο, ηνπ λένπ ζρνιείνπ.



2.Οη εθπαηδεπηηθνί θαη ζηηο δχν βαζκίδεο αλαγλσξίδνπλ σο ζεκαληηθφηεξν εκπφδην, ζην λα
εθαξκφζνπλ πξαθηηθέο κεηάβαζεο ηελ έιιεηςε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ βαζκίδσλ.



3.Οη εθπαηδεπηηθνί θαη ζηηο δχν βαζκίδεο αλαγλσξίδνπλ φηη ζα έπξεπε λα βξίζθνληαη ζε δηαξθή
επηθνηλσλία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ άιισλ βαζκίδσλ



4.ε κηθξφηεξν βαζκφ αλαγλσξίδνπλ φηη πξέπεη λα ιάβνπλ ηελ θαηάιιειε θαηάξηηζε ζε ζέκαηα
«κεηάβαζεο» θαη «ζρνιηθήο εηνηκφηεηαο



Σν πην δπζηπρέο είλαη ε επηβεβαίσζε ηεο ππφζεζεο γηα ηελ έιιεηςε ζπλεξγαζίαο ησλ βαζκίδσλ ηεο
εθπαίδεπζεο ζε φ,ηη αθνξά ζηε κεηάβαζε ησλ παηδηψλ.



Βλδεηθηηθέο δπζθνιίεο πνπ θαίλεηαη λα ζπλαληνχλ νη εθπαηδεπηηθνί είλαη ε έιιεηςε ρξφλνπ (κε ηα
σξάξηά ηνπο λα ζπκβαδίδνπλ) ,ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ.



έιιεηςε αλάιεςεο πξσηνβνπιίαο γηα ηελ αξρή απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο, ε έιιεηςε θαζνδήγεζεο θαη
επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ

αιιά θαη ην γεγνλφο φηη ηα παηδηά ελφο ζρνιείνπ δελ θνηηνχλ πάληα ζην ίδην δεκνηηθφ ή γπκλάζην


ε ζπλεξγαζία απηή δελ πξνβιέπεηαη απφ ηα δηνηθεηηθά δεδνκέλα
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ε κεραληθή δπζθνιία θαίλεηαη λα εληνπίδεηαη ζηε ζεσξεηηθή θαη δηνηθεηηθή αλεπάξθεηα

Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ δείρλνπλ ηελ χπαξμε ρακεινχ επηπέδνπ δηνηθεηηθήο κέξηκλαο ζηα
ζρνιεία, γεγνλφο πνπ ζπκβαδίδεη κε ηελ έιιεηςε ζεζκνζεηεκέλνπ πιαηζίνπ γηα ηε Μεηάβαζε. Οη
εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο δελ είλαη ζπληνληζκέλεο θαη ζηνρεπφκελεο, αιιά ιεηηνπξγνχλ απνζπαζκαηηθά,
εμαξηψκελεο πάληα απφ ηε ζηάζε, ηε γλψζε θαη ηηο επηζπκίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Παξ‟ φια απηά νη
πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο εθπαηδεπηηθνχο δειψλνπλ φηη ήδε ην δήηεκα απηφ ηνπο έρεη απαζρνιήζεη ζε
πξνζσπηθφ-αηνκηθφ επίπεδν. Θεσξνχκε φηη ε δηαπίζησζε απηή δεκηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθέο πξνυπνζέζεηο
γηα κειινληηθά Πξνγξάκκαηα ηήξημεο ηεο Μεηάβαζεο ζην Γπκλάζην.

Πξνηάζεηο
•

Με ηελ νκαιή κεηάβαζε ησλ παηδηψλ κεηψλνληαη νη πεξηπηψζεηο αξλεηηθψλ θνηλσληθψλ
απνηειεζκάησλ θαη αθαδεκατθψλ επηδφζεσλ, πεξηνξίδνληαη ζεκαληηθά νη πηζαλφηεηεο
εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ, απμάλνληαη νη επηηπρίεο εηζαγσγήο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε
θαη απμάλεηαη ην αίζζεκα ηθαλνπνίεζεο ηφζν ησλ καζεηψλ, φζν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ
γνλέσλ.

•

Γεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο
Πξσηνβάζκηαο θαη ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψλνληαη δηεμνδηθά
γηα φια ηα πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνπο καζεηέο, πνπ βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο
κεηάβαζεο.

•

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη νη επίζεκεο εθπαηδεπηηθέο αξρέο ζηελ Διιάδα, λα ιάβνπλ πνιχ
ζνβαξά ππφςε ηνπο ην δήηεκα ηεο κεηάβαζεο θαη έηζη λα ζεζκνζεηήζνπλ έλα ζχλνιν κέηξσλ, ηα
νπνία ζα ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ, ζηελ αλάπηπμε δηαχισλ
επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ φισλ ησλ βαζκίδσλ θαη ησλ γνλέσλ.

•

πλεξγαζία δαζθάισλ θαζεγεηψλ γηα ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα θαη γηα ηνλ ηξφπν δηδαζθαιία
ηνπο .Να νξηζζεί έλαο δάζθαινο θαη έλαο θαζεγεηήο αληίζηνηρα σο ζχλδεζκνο κεηαμχ ησλ δπν
εθπαηδεπηηθψλ βαζκίδσλ γηα ζέκαηα κεηάβαζεο. .Κνηλή ππεξεζία αλάπηπμεο πξνγξακκάησλ ζηηο
δπν ζρνιηθέο βαζκίδεο.

•

Καζηέξσζε ζεζκνχ ζρνιηθνχ ςπρνιφγνπ πνπ ζα παξέρεη εμαηνκηθεπκέλε ςπρνινγηθήζπκβνπιεπηηθή βνήζεηα ζηνπο καζεηέο.

•

Καζηέξσζε ηνπ πξψηνπ ηεηξακήλνπ ζην γπκλάζην σο πεξηφδνπ παξαηήξεζεο θαη δηάγλσζεο ησλ
καζεηψλ.

•

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη νη επίζεκεο εθπαηδεπηηθέο αξρέο ζηελ Διιάδα, λα ιάβνπλ πνιχ
ζνβαξά ππφςε ηνπο ην δήηεκα ηεο κεηάβαζεο θαη έηζη λα ζεζκνζεηήζνπλ έλα ζχλνιν κέηξσλ, ηα
νπνία ζα ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ, ζηελ αλάπηπμε δηαχισλ
επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ φισλ ησλ βαζκίδσλ θαη ησλ γνλέσλ.
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Δ έξεπλα απηή ζηνρεχεη ζηελ ζχγθξηζε ηνπ επηπέδνπ βαξχηεηαο πνπ απνδίδνπλ ζηα δηάθνξα είδε
νξζνγξαθηθψλ ιαζψλ θαη θαιιηγξαθίαονη δπν αμηνινγεηηθέο νκάδεο κέζσ δεθαβάζκηαο βαζκνινγηθήο
θιίκαθαο. Σφζν ε πξψηε νκάδα αμηνινγεηψλ (40 ηεηαξηνεηείο θνηηεηέο εηδηθήο αγσγήο ηνπ Σκήκαηνο
Βθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήοηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο φζν θαη ε δεχηεξε (40 εθπαηδεπηηθνί
Γεληθήο Ώγσγήο Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο) ζπκπιήξσζαλ,δπν δεθαβάζκηεο θιίκαθεοπνπ αθνξνχζαλ 10
επξχηεξεο θαη 21 επηκέξνπο θαηεγνξίεο νξζνγξαθηθψλ ιαζψλ θαζψο θαη 19 θαηεγνξίεο δεηθηψλγξαθηθνχ
ραξαθηήξα (θαιιηγξαθίαο) (Παπιίδεο,2014 ·2015).Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο
ηφζνζηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνθαηεγνξηψλ νξζνγξαθηθψλ ιαζψλ φζν θαη ζηα θξηηήξηα γξαθηθνχ ραξαθηήξα
κεηαμχ ησλ δπν αμηνινγεηηθψλνκάδσλ.Βπηπιένλ εληνπίζηεθε ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ξνήο γξαθήο θαη
θαιιηγξαθίαο κε ηα νξζνγξαθηθά ιάζε .
Λέμεηο-Κιεηδηά : γξαθή, νξζνγξαθία ,αμηνιφγεζε ,νξζνγξαθηθά ιάζε , θαιιηγξαθία, βαξχηεηα ιαζψλ

ΔΗΑΓΧΓΖ
Δ γξαθή σο αλζξψπηλε εθεχξεζε ηθαλνπνηεί ηηο θνηλσληθνπνιηηηζηηθέο καο αλάγθεο
(Ρεθαιίδνπ,2001), ελψ σο γλσζηηθή ιεηηνπξγία , πξνυπνζέηεη έλα νξηζκέλν ζηάδην λεπξνςπρηθήο σξηκφηεηαοεηνηκφηεηαο κε θαιέο αηζζεζηνθηλεηηθέο δεμηφηεηεο φπσο ηελ νπηηθή δεμηφηεηα θαη ηνλ κπνθηλεηηθφ
ζπληνληζκφ (Πισκαξίηνπ & Καηζαθνχξνο , 2003).«Γηα λα κπνξεί ν καζεηήο-ζπγγξαθέαο λα εθθξάδεη ηηο
ζθέςεηο ηνπ απνηειεζκαηηθά, ζα πξέπεη λα κάζεη λα γξάθεη επαλάγλσζηα θαη γξήγνξα» (παληηδάθεο
,2004a:36). Δ γξαθή σο αθηλεηνπνίεζε ηεο ζθέςεο ζην ρξφλν θαη κεηαθνξά ηεο ζην ρψξν
(Μαηζαγγνχξαο,2000) αλ θαη είλαη κηα απαηηεηηθή δηαδηθαζία θαη δχζθνιε σο πξνο ηελ θαηάθηεζή ηεο
(Παληειηάδνπ,2000), εληνχηνηο κπνξεί λα παξαηεξεζεί θαη λα αμηνινγεζεί άκεζα (παληηδάθεο,2009). Σα
θξηηήξηα αμηνιφγεζήο ηεο αθνξνχλ ην ζρεδηαζκφ , ηελ θιίζε , ην κέγεζνο ησλ γξακκάησλ , ην δηάζηεκα κεηαμχ
ησλ γξακκάησλ , ηελ αλαινγία πεδψλ θαη θεθαιαίσλ ,ηελ επζπγξάκκηζε , ηελ νκνηνκνξθία ηνπ κεγέζνπο θαη
ηεο αιιεινπρίαο ηεο γξακκήο , θαζψο θαη ηε ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ θεηκέλνπ (Barde, Wasylyk ,
Hackeney&Braum, 1984 · Mercer&Mercer , 1998 ζην παληηδάθεο , 2004:37) .
Μέζα ζηελ ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ γξαπηνχ θεηκέλνπ εκπεξηέρεηαη θαη ν φξνο νξζνγξαθία
(Μειίζηα,1990). Δ νξζνγξαθία απνηειεί κηα γλσζηηθή ηθαλφηεηα πνπ δελ είλαη έκθπηε αιιά αλαπηχζζεηαη
ζηαδηαθά θαη ζπλεπψο ε αλάπηπμε ηεο νξζνγξαθηθήο ηθαλφηεηαο αθνινπζεί αλαπηπμηαθή πνξεία
( Αηαθνγηψξγε , Μπαξήο & ΐαικάο , 2005). Σν παηδί νδεγείηαη ζην ζηάδην ηεο νξζνγξαθεκέλεο γξαθήο κέζσ
ηεο ζπλερνχο θαη εθηεηακέλεο έθζεζεο ζηνλ γξαπηφ ιφγν θαη κε ηελ θαιιηέξγεηα ησλ γξακκαηηθψλ ,
ζπληαθηηθψλ θαη κεηαγλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ ( Treiman&Bourassa , 2000a ). Σα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ
ζπγθιίλνπλ ζηε δηαπίζησζε φηη ε νξζνγξαθεκέλε γξαθή είλαη κηα απφ ηηο πην δχζθνιεο κεραληζηηθέο
δεμηφηεηεο θαη πξνυπνζέηεη ηε ζπλέξγεηα γλσζηαθψλ δεμηνηήησλ νη νπνίεο νινθιεξψλνληαη βξαδχηεξα απφ ηηο
αλαγλσζηηθέο (Caravolas , Hulme&Snowling , 2001· Holmes&Babauta , 2005 ).Μάιηζηα , ε εθκάζεζή ηεο
απνηειεί κεγάιν πξφβιεκα γηα πνιινχο καζεηέο θαη ηδηαίηεξα γη‟ απηνχο πνπ αληηκεησπίδνπλ καζεζηαθέο
δπζθνιίεο (Mercer&Mercer, 1998).
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Γηα ηελ επίηεπμε νξζνγξαθεκέλεο γξαθήο ζα πξέπεη λα ππάξμεη απφιπηε ζχλδεζε κεηαμχ ησλ
γξακκάησλ θαη ησλ θζφγγσλ . Δ δηαδηθαζία απηή δηελεξγείηαη ζε επίπεδν θσλνινγηθφ, κέζσ ηεο δηαηήξεζεο
ηεο νξζήο πξνθνξάο, ζε επίπεδν γξακκαηηθφ, αθνινπζψληαο δειαδή ηνπο γξακκαηηθνχο θαλφλεο, ζε
ζπληαθηηθφ,ηεξψληαο ηνπο ζπληαθηηθνχο θαλφλεο θαη ζε εηπκνινγηθφ επίπεδν πξνζηαηεχνληαο ην βαζηθφ ζέκα (
Μειίζηα,1990 · Μνπδάθε & Πξσηφπαπαο,2010).πλεπψο, φηαλ ν ζπγγξαθέαο-καζεηήο γξάθεη κηα ιέμε πνπ
δελ αθνινπζεί απηνχο ηνπο θαλφλεο νη νπνίνη ηελ θαζηζηνχλ ζπκβαηηθά απνδεθηή,ηφηε πξνθχπηεη ην
νξζνγξαθηθφ ιάζνο (Παπαλαζηαζίνπ,2008).χκθσλα κε ηελ Μαξηδάθε –Καζζσηάθε (2011), αμηνζήκαληε
είλαη ε αλάιπζε ησλ ιαζψλ ησλ καζεηψλ ζην γξαπηφ ιφγν αθνχ ζηνρεχεη αθελφο ζην λα επηζεκάλεη ηηο
αδπλακίεο ηνπ αθεηέξνπ ζην λα θαζνξίζεη κε αθξίβεηα ην είδνο ηεο αλαηξνθνδφηεζεο πνπ είλαη αλαγθαίν λα
ηνπο παξαζρεζεί. Με απηφλ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγνχληαη δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο πνπ έρνπλ ζαθείο επηδηψμεηο
θαη αμηνπνηνχλ ηηο πην θαηάιιειεο γηα θάζε πεξίπησζε κεζφδνπο ή ζηξαηεγηθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
δπζθνιηψλ. «Ώλαιχνληαο δειαδή δηαθνξεηηθά είδε νξζνγξαθηθψλ ιαζψλ , κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε ,
αθελφο ηνπο λνεηηθνχο κεραληζκνχο ηεο νξζνγξαθεκέλεο γξαθήο , θαη αθεηέξνπ ηηο δπζθνιίεο πνπ
αληηκεησπίδεη θάζε ζπγθεθξηκέλν άηνκν» (Μνπδάθε & Πξσηφπαπαο , 2010:127 ).Ο Read (1971 ,1986)
ππνζηεξίδεη φηη ηα νξζνγξαθηθά ιάζε ησλ παηδηψλ δελ είλαη ηπραία αιιά πξέπεη λα κειεηεζνχλ ζπζηεκαηηθά
πξνθεηκέλνπ λα νξγαλψζνπκε ηε δηδαζθαιία καο θαη λα βνεζήζνπκε ηα παηδηά λα γξάθνπλ ζχκθσλα κε ηνπο
θαλφλεο ηεο γιψζζαο πνπ δηδάζθνληαη .
Μαζεηέο κε πξνβιήκαηα ζηε γξαθή κε ην ρέξη ζπρλά παξνπζηάδνπλ θαη πξνβιήκαηα ζηελ νξζνγξαθία
(Graham , Patterson , &Hodges ,1995). « Κάπνηνη ελδέρεηαη λα γλσξίδνπλ ηελ νξζνγξαθία ησλ ιέμεσλ αιιά λα
κελ κπνξνχλ λα ηηο γξάςνπλ» (παληηδάθεο ,2009:62).Μαζεηέο πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζηε γξαθή κε
ην ρέξη , αιιά έκαζαλ λα γξάθνπλ επαλάγλσζηα , βειηίσζαλ επίζεο ηελ νξζνγξαθία ηνπο, ην πεξηερφκελν ηνπ
θείκελνπ ηνπο θαη ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζην γξαπηφ ιφγν (Wong , Butler ,Ficzere , Kuperis ,Corden,
&Zelmer,1994).

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ
Ώλ θαη πνιιέο έξεπλεο ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν , έρνπλ εζηηάζεη ζηε κέηξεζε ησλ νξζνγξαθηθψλ
ιαζψλ ηφζν καζεηψλ ηππηθήο φζν θαη κε ηππηθήο αλάπηπμεο δηαθφξσλ ηάμεσλ φκσο θακία δελ δηεξεχλεζε ηηο
απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηε βαξχηεηα ησλ νξζνγξαθηθψλ ιαζψλ θαη ηελ θαιιηγξαθία . πλεπψο,
κέζσ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο επηρεηξήζεθε λα θαιπθζεί ην εξεπλεηηθφ απηφ θελφ. Δ έξεπλα απηή ζηφρεπζε
ζηελ θαηαγξαθή θαη ζηελ ζχγθξηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ βαζκνινγηθψλ ηάζεσλ πνπ πηνζεηνχλ νη δπν εηδηθφηεηεο
(Βθπαηδεπηηθνί Γεληθήο Ώγσγήο & ηεηαξηνεηείο θνηηεηέο Βηδηθήο Ώγσγήο ) .
Βπηκέξνπο ζηφρνη ήηαλ:
 Δ ζχγθξηζε ηνπ επηπέδνπ βαξχηεηαο πνπ απνδίδνπλ νη δπν αμηνινγεηηθέο νκάδεο ζηηο
δηάθνξεο θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο νξζνγξαθηθψλ ιαζψλ .
 Δ ζχγθξηζε ησλδηαθνξεηηθψλ βαζκνινγηθψλ ηηκψλ πνπ απνδφζεθαλ απφ ηηο δπν
αμηνινγεηηθέο νκάδεο ζρεηηθά κε ηα θξηηήξηα ηνπ γξαθηθνχ ραξαθηήξα (θαιιηγξαθίαο) .
 Καη ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ θαηεγνξηψλ θαη ππνθαηεγνξηψλ νξζνγξαθηθψλ ιαζψλ
κε ηα θξηηήξηα γξαθηθνχ ραξαθηήξα (ξνή γξαθήο θαη θαιιηγξαθία) .
Χο εθ ηνχηνπ,ζεεπίπεδν εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλαλακέλεηαη λα ππάξμνπλ δηαθνξέο ζηελ αμηνιφγεζε βαξχηεηαο
ησλ θαηεγνξηψλ ησλ Οξζνγξαθηθψλ ιαζψλ κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ αμηνινγεηψλ (ηεο αμηνινγεηηθήο νκάδαο
ηεηαξηνεηψλ θνηηεηψλ εηδηθήο αγσγήο θαη ηεο αμηνινγεηηθήο νκάδαο εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο αγσγήο) ιφγσ ηεο
δηαθνξεηηθήο εμεηδίθεπζήο ηνπο. Βπηπιένλ λα ππάξμνπλ δηαθνξέο ζηελ αμηνιφγεζε βαξχηεηαο ησλ δεηθηψλ
γξαθηθνχ ραξαθηήξα κεηαμχ ησλ δπν αμηνινγεηηθψλ νκάδσλ.Καη ηέινο, λα ππάξμεη ζρέζε κεηαμχ ησλ
δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ Οξζνγξαθηθψλ ιαζψλ θαη ηνπ Γξαθηθνχ ραξαθηήξα .

ΓΔΗΓΜΑ
ηελ παξνχζα έξεπλα ζπλνιηθά ζπκκεηείραλ 80 άηνκα . Πην ζπγθεθξηκέλα νη 40 ήηαλ ηεηαξηνεηείο
θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Βθπαηδεπηηθήο & Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο,θαηεχζπλζεο εθπαίδεπζεο αηφκσλ κε Βηδηθέο
Ώλάγθεο , ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο.Σν ππφινηπν κέξνο ηνπ ζπλφινπ , δειαδή νη άιινη 40 , απνηέιεζαλ
νη εθπαηδεπηηθνί Γεληθήο Ώγσγήο . Βηδηθφηεξα , 31 εθπαηδεπηηθνί απφ ην 3 ν,4º , 5ν θαη 6ν Αεκνηηθφ ρνιείν
Μεζνινγγίνπ θαη 2ν Αεκνηηθφ ρνιείν Καηνρήο θαη 9 απφ ην 34ν Αεκνηηθφ ρνιείν Θεζζαινλίθεο.
Κξηηήξην απνθιεηζκνχ απφ ηελ έξεπλα απηή ήηαλ νη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο νη νπνίνη θνηηνχζαλ ζε κηθξφηεξν
εμάκελν, θαζψο θαη νη εθπαηδεπηηθνί Βηδηθήο Ώγσγήο .
Ώλαιπηηθφηεξα :
ΠΗΝΑΚΑ 1.
ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΔΗΓΜΑΣΟ

ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ

ΓΔΗΓΜΑΣΟ
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ΑΝΓΡΔ
ΓΤΝΑΗΚΔ

ΦΟΗΣΖΣΔ Δ.Α
3 (7,5%)
37 (92,5%)

ΔΚΠ/ΚΟΗΓ.Α
11 (27,5%)
29 (72,5%)

ΖΛΗΚΗΑ

ΜΟ 22(ΜΗΝ-ΜΑΥ 22* κφλν

44,6(ΜΗΝ-ΜΑΥ 29-57)

ηεηαξηνεηείο θνηηεηέο)

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ
Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο ρνξεγήζεθαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο δπν έληππα πξνο
ζπκπιήξσζε,κε δεκηνπξγφ απηψλ ηνλθαζεγεηή- εθεπξέηε Μαζεζηαθψλ Απζθνιηψλ Γ.Θ.Παπιίδε . Σν πξψην
έληππν ήηαλ κηα «Κιίκαθα Ώμηνιφγεζεο ηεο ΐαξχηεηαο ησλ Οξζνγξαθηθψλ Λαζψλ»(Παπιίδεο,2015) ,φπνπ
θαη νη δχν δηαθνξεηηθέο νκάδεο αμηνινγεηψλ , θιήζεθαλ λα βαζκνινγήζνπλ ζχκθσλα κε ηελ πξνζσπηθή
εκπεηξία θαη γλψζε ηνπο, ηηο 10 επξχηεξεο θαηεγνξίεο νξζνγξαθηθψλ ιαζψλ θαη ηηο 21 ππνθαηεγνξίεο ηνπο
(βιέπε Πίλαθα 2). Σν δεχηεξν έληππν ήηαλ ηα «Κξηηήξηα Ώμηνιφγεζεο Γξαθηθνχ Υαξαθηήξα»
(Παπιίδεο,2014)(βιέπε Πίλαθα 3). Καη ηα δπν έληππα έθαλαλ ρξήζε δεθαβάζκηα θιίκαθα ,ζηελ νπνία ην 0
ζεκαηνδνηνχζε ην πιένλ αζήκαλην ιάζνο , ελψ ην 10 ην ζεκαληηθφηαην ιάζνο.Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ
ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS(έθδνζε 21). Βηδηθφηεξα έγηλε έιεγρνο θαλνληθφηεηαο ησλ
κεηαβιεηψλ θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ν έιεγρνο Kolmogorov-Smirnov. Ο έιεγρνο ησλ αλεμάξηεησλ κέζσλ ηηκψλ
πνπ αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή έγηλε κε ην t-test, ελψ ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε ρξεζηκνπνηήζεθε ν
έιεγρνο Mann-Whitney. Σέινο έγηλε κε παξακεηξηθφο έιεγρνο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ θαηεγνξηψλ
κε Spearman‟sRho).
ηελ ζπλέρεηα αθνινπζνχλ νη θαηεγνξίεο ησλ θιηκάθσλ πνπ ρνξεγήζεθαλ:
ΠΗΝΑΚΑ 2.
Κιίκαθα Αμηνιφγεζεο ηεο βαξχηεηαο ησλ Οξζνγξαθηθψλ ιαζψλ (Παπιίδεο , 2015)
ΚΛΗΜΑΚΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΒΑΡΤΣΖΣΑ ΣΧΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΗΚΧΝ
ΛΑΘΧΝ
1. Λάζνο Γξακκαηηθφ
4. Λάζνο Παξάιεηςεο
Καηάιεμε Βπηζέησλ
Παξάιεηςε Γξάκκαηνο
Καηάιεμε Ρεκάησλ
Παξάιεηςε πιιαβήο
Καηάιεμε Οπζηαζηηθψλ
Παξάιεηςε Λέμεο
Καηάιεμε Βπηξξεκάησλ
5. Λάζνο Πξφζζεζεο
Άξζξα
Γξάκκαηνο
Ώλησλπκίεο
πιιαβήο
Βληθφο –Πιεζπληηθφο
Λέμεο
Κεθαιαία-Μηθξά
6.Κφιιεκα Λέμεσλ
Γξακκαηηθφ Άιιν
7.Υσξηζκφο Λέμεσλ
2. Λάζνο Οπηηθφ
8.Σνληζκφο
Παξάιεηςε Σφλνπ
3. Λάζνο Αθνπζηηθφ
Ώληηθαηάζηαζε Γξάκκαηνο
Παξαηνλία
Ώληηθαηάζηαζε Λέμεο
Πξφζζεζε Σφλνπ
Ώληηζηξνθή Γξάκκαηνο
9.Ρνή Γξαθήο
10. Καιιηγξαθία

ΠΗΝΑΚΑ 3.
Κξηηήξηα Αμηνιφγεζεο Γξαθηθνχ Υαξαθηήξα (Παπιίδεο , 2014)
ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΓΡΑΦΗΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ
ΣΏΘΒΡΟΣΔΣΏ
1. Μήθνπο Γξακκψλ
11. πκκεηξίαο Γξακκάησλ (ην εζσηεξηθφ
γξακκάησλ , λα κνηάδνπλ ζαλ ηα ηππσκέλα)
2.Οξηδνληίσο Βπζχηεηα Γξακκήο (αλ ‗γέξλεη‘ πξνο ηα 12. Ώλάκεημε Κεθαιαίσλ + Μηθξψλ Γξακκάησλ
πάλσ ή θάησ )
3. Οξηδνληίσο Βπζχηεηα Γξακκήο (αλ ‗θπκαηίδεη‘ , 13. Οκνηφηεηαο ησλ ίδησλ Γξακκάησλ
αληί λα βξίζθνληαη ζε επζεία θαη ην πάλσ θαη ην θάησ
κέξνο ηεο γξακκήο)
4. εκείν Ώξρήο Γξακκήο (ζηαζεξφηεηα= Απφζηαζε 14. Οκνηφηεηαο ησλ ίδησλ Λέμεσλ
έλαξμεο θάζε γξακκήο απφ ην ίδην ζεκείν έλαξμεο ηεο
1εο γξακκήο)
5. εκείν Σέινπο Γξακκήο (ζηαζεξφηεηα= Σν ίδην 15. Κελνχ κεηαμχ Γξακκάησλ
ζεκείν ηέινπο ησλ γξακκψλ , λα έρνπλ φιεο παξφκνην
κήθνο Γελ ιακβάλεηαη ππφςε ην κήθνο ηεο γξακκήο
ζηελ νπνία ηειεηψλεη ε πξφηαζε , ε νπνία ηειεηψλεη ζε
ηειεία .)
6. Μήθνο ηεο ίδηαο ιέμεο
16. Κελνχ κεηαμχ Λέμεσλ
7. Κάζεηνπ Όςνπο ηεο ίδηαο ιέμεο
17. Κελνχ κεηαμχ Γξακκψλ (θάζεηα)
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8. Μεγέζνπο Γξακκάησλ (Γελ κεηξάεη ην κέγεζνο ηνπ
πξψηνπ γξάκκαηνο κεηά απφ ηειεία , ζαπκαζηηθφ ή
εξσηεκαηηθφ)
9. Μέγεζνο Σφλνπ
10. Μέγεζνο εκείσλ ηίμεο

18 .Μνπηδνχξεο
19. Βπαλάγλσζην

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
ην ζεκείν απηφ ζα παξνπζηαζζνχλ ηα πεξηγξαθηθά ζηνηρεία (κέζνη φξνη) βαξχηεηαο ησλ νξζνγξαθηθψλ ιαζψλ
γηα ηηο δπν αμηνινγεηηθέο νκάδεο θαζψο θαη νη ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε επίπεδν
ζεκαληηθφηεηαο 5 % (p<0.05). ηα ηξία αθφινπζα δηαγξάκκαηα θαηαγξάθνληαη ζπγθξηηηθά νη κέζνη φξνη ηηκψλ
βαξχηεηαο πνπ έδσζαλ νη δπν νκάδεο ζηελ πξψηε θιίκαθα πνπ ηνπο ρνξεγήζεθε .πλνπηηθά θαίλεηαη φηη νη
θνηηεηέο έηεηλαλ λα βαζκνινγνχλ κε πςειφηεξεο ηηκέο βαξχηεηαο ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο
νξζνγξαθηθψλ ιαζψλ ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο αγσγήο.πγθεθξηκέλα νη κέζνη φξνη ηηκψλ
βαξχηεηαο πνπ έδσζαλ νη θνηηεηέο θαίλεηαη λα μεπεξλνχλ ην κέζν ηεο θιίκαθαο [5] δίλνληαο ηελ πςειφηεξε
ηηκή κέζνπ φξνπ βαξχηεηαο(Μ.O =8,23) ζηελ ππνθαηεγνξία «Καηάιεμε Ρεκάησλ». Οη κέζνη φξνη ηηκψλ
βαξχηεηαο πνπ έδσζαλ νη εθπαηδεπηηθνί θπκάλζεθαλ ρακειφηεξα ή ιίγν πςειφηεξα απφ ην κέζν ηεο θιίκαθαο
[5] δίλνληαο ηελ πςειφηεξε ηηκή κέζνπ φξνπ βαξχηεηαο( Μ.O= 6,05) ζηελ ππνθαηεγνξία «Καηάιεμε
Βπηζέησλ» . Σέινο αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη θαη ε γεληθή θαηεγνξία «Ρνή Γξαθήο» απέζπαζε ηνλ πςειφηεξν
κέζν φξν βαξχηεηαο (Μ.O=6,05).
Ώθνινπζνχλ ζπγθξηηηθά δηαγξάκκαηα κέζσλ φξσλ βαξχηεηαο ησλ Οξζνγξαθηθψλ Λαζψλ γηα ηηο δχν
αμηνινγεηηθέο νκάδεο (Φνηηεηέο Β.A/ Βθπαηδεπηηθνί Γ.A.).

Γηάγξακκα 1 . πγθξηηηθή παξνπζίαζε Οξζνγξαθηθψλ ιαζψλ 1-3 . πγθξηηηθνί Μ.Ο ηηκψλ κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ αμηνινγεηψλ (Φ/Δ).

πσο πξνθχπηεη απφ ην παξαπάλσ ζπγθξηηηθφ δηάγξακκα (1) , δηαθνξά κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ (3) κνλάδσλ ζηηο
ηηκέο βαξχηεηαο δφζεθε απφ ηηο δπν αμηνινγεηηθέο νκάδεο γηα ηελ γεληθή θαηεγνξία : ιάζνο γξακκαηηθφ(θνηηΜ.Ο=5,38 ελψ εθπ-Μ.Ο=1,6/ p-value<0,001).Αηαθνξά κεγαιχηεξε ησλ δπν (2) κνλάδσλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ
άλσζελ θαηεγνξηψλ θαη ππνθαηεγνξηψλ νξζνγξαθηθψλ ιαζψλ θαηαγξάθεθε γηα ηα αθφινπζεο θαηεγνξίεο
:ιάζνο νπηηθφ (θνηη-Μ.O=6,75 ελψ εθπ-M.O=3,97/ p-value<0,001),ιάζνο αθνπζηηθφ(θνηη-Μ.Ο= 5,23 ελψ εθπΜ.O=2,33/ p-value<0,001) θαη γηα ηηο αθφινπζεο ππνθαηεγνξίεο :θαηάιεμε ξεκάησλ(θνηη-ΜΟ=8,23 ελψ εθπΜΟ=6,1/p-value=0,033) θαη εληθφο- πιεζπληηθφο(θνηη-Μ.Ο=7,98 ελψ εθπ-Μ.Ο=5,83/ p-value: 0,011)

472

1st International Congress on Management of Educational Units
December 7-9, 2018, Thessaloniki, Greece

Γηάγξακκα 2 . πγθξηηηθή παξνπζίαζε Οξζνγξαθηθψλ ιαζψλ 3.1-8.3. πγθξηηηθνί Μ.Ο ηηκψλ κεηαμχ ησλ 2 νκάδσλ αμηνινγεηψλ(Φ/Δ).

Γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο νξζνγξαθηθψλ ιαζψλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην αλσηέξσ
δηάγξακκα (2) θαηαγξάθεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζην κέζν φξν ησλ ηηκψλ βαξχηεηαο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ θνηηεηψλ . Βηδηθφηεξα , δηαθνξά κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ (3) κνλάδσλ θαηαγξάθεθε γηα
ηηο θαηεγνξίεο ιάζνο παξάιεηςεο(θνηη-Μ.Ο= 5,2 ελψ εθπ-Μ.O=1,55/ p-value<0,001 ) θαη ιάζνο
πξφζζεζεο(θνηη-Μ.Ο= 5,28 ελψ εθπ-Μ.O=1,45/ p-value<0,001)θαζψο θαη γηα ηηο ππνθαηεγνξίεο παξάιεηςε
γξάκκαηνο(θνηη-Μ.Ο= 7,38 ελψ εθπ-Μ.O=4,35/ p-value<0,001 ) θαη παξάιεηςεο ιέμεο(θνηη-Μ.Ο= 8,13 ελψ εθπΜ.O=5,1/ p-value<0,001). Αηαθνξά κεγαιχηεξε ησλ δχν (2) κνλάδσλ εληνπίζηεθε ζηελ θαηεγνξία
ηνληζκφο(θνηη-Μ.Ο= 4,88 ελψ εθπ-Μ.O=1,92/ p-value<0,001) θαη ζηηο ππνθαηεγνξίεο : αληηζηξνθή
γξάκκαηνο(θνηη-Μ.Ο= 7,2 ελψ εθπ-Μ.O=5,13/ p-value<0,001 ), παξάιεηςε ζπιιαβήο(θνηη-Μ.Ο= 7,82 ελψ εθπΜ.O=5,09/ p-value<0,001), πξφζζεζε γξάκκαηνο(θνηη-Μ.Ο= 7,2 ελψ εθπ-Μ.O=4,9/ p-value<0,001 ), πξφζζεζε
ζπιιαβήο (θνηη-Μ.Ο= 7,75 ελψ εθπ-Μ.O=5,15/ p-value<0,001),πξφζζεζε ιέμεο (θνηη-Μ.Ο= 7,93 ελψ εθπ-Μ.O=5,35/
p-value<0,001 ). Σέινο, αθξηβψο δχν (2) κνλάδεο δηαθνξά ζηνπο κέζνπο φξνπο ησλ δπν δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ
αμηνιφγεζεο ππήξμε γηα ηελ θαηεγνξία θφιιεκα ιέμεσλ(θνηη-Μ.Ο= 7,13 ελψ εθπ-Μ.O=5,13/ p-value<0,013).ηηο
ππφινηπεο θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο νξζνγξαθηθψλ ιαζψλ πνπ αλαγξάθνληαη ζην παξαπάλσ δηάγξακκα
θαίλεηαη φηη ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά φκσο νη αμηνινγεηέο θπκάλζεθαλ ζε πην θνληηλέο
βαζκνινγηθέο ηηκέο , αθνχ ε απφθιηζε ησλ κέζσλ φξσλ ηνπο είλαη κηθξφηεξε απφ 2 κνλάδεο .

Γηάγξακκα 3. πγθξηηηθή παξνπζίαζε Οξζνγξαθηθψλ Λαζψλ 9 & 10. πγθξηηηθνί Μ.Ο ηηκψλ κεηαμχ ησλ 2 νκάδσλ αμηνινγεηψλ (Φ/Δ).

Καη γηα ηηο 2 θαηεγνξίεο ηνπ παξαπάλσ δηαγξάκκαηνο (3) εληνπίζηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ
ησλ ηηκψλ βαξχηεηαο πνπ επέιεμαλ νη δπν αμηνινγεηηθέο νκάδεο . πγθεθξηκέλα ζηε ξνή γξαθήο(θνηηΜ.Ο=7,48 ελψ εθπ-Μ.Ο=6,05/ p-value: 0,007)θαη ζηελ θαιιηγξαθία(θνηη-Μ.Ο=5,88 ελψ εθπ-Μ.Ο=4,45/ p-value:
0,017).Σέινο αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε απφθιηζε ζηνπο κέζνπο φξνπο ησλ δπν νκάδσλ αμηνιφγεζεο δελ
μεπεξλνχζε ηηο 2 κνλάδεο .
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ην αθφινπζν δηάγξακκα (4) παξνπζηάδνληαη ηα πεξηγξαθηθά ζηνηρεία (κέζνη φξνη ) ησλ ηηκψλ βαξχηεηαο πνπ
επέιεμαλ νη δπν νκάδεο αμηνιφγεζεο γηα ηελ δεχηεξε θιίκαθα πνπ αθνξνχζε ηα θξηηήξηα ηνπ γξαθηθνχ
ραξαθηήξα. Βληνπίζηεθαλ θάπνηεοδηαθνξέο ζηελ απφδνζε ησλ ηηκψλ βαξχηεηαο κεηαμχ ησλ δπν
αμηνινγεηηθψλ νκάδσλ θαη ζηα θξηηήξηα ηνπ γξαθηθνχ ραξαθηήξα κε ηελ επηζήκαλζε φηη θαη νη δχν
αμηνινγεηηθέο νκάδεο βξέζεθαλ ζε θνηλή γξακκή αμηνιφγεζεο δίλνληαο ηηκέο ιίγν πην πάλσ απφ ην κέζν φξν
ηεο βαζκνινγηθήο θιίκαθα ζε ζρέζε κε ηελ θιίκαθα ησλ νξζνγξαθηθψλ ιαζψλ. εκεηψλεηαη φηη δελ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ πεξαηηέξσ ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο ιφγσ πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ.

Γηάγξακκα 4. πγθξηηηθή Παξνπζίαζε ησλ Μέζσλ ξσλ ηηκψλ βαξχηεηαο ησλ θξηηεξίσλ Γξαθηθνχ Υαξαθηήξα θαη γηα ηηο 2 νκάδεο
Αμηνινγεηψλ (Φ/Δ).

πγθεθξηκέλα νη κέζνη φξνη ησλ ηηκψλ βαξχηεηαο γηα ηελ νκάδα ησλ θνηηεηψλ, μεπεξλνχλ ην κέζν ηεο
θιίκαθαο [5] , κε ρακειφηεξν κέζν φξν (Μ.O5,45) λα δφζεθε ζην «Μέγεζνο Σφλνπ» θαη πςειφηεξν (M.O7,7)
λα δφζεθε γηα ην «Κελφ κεηαμχ ησλ Γξακκάησλ». Ώπφ ηελ άιιε θαίλεηαη φηη θαη νη εθπαηδεπηηθνί έδσζαλ ηηκέο
θνληά ζην κέζν ηεο βαζκνινγηθήο θιίκαθαο [5] , κε εμαίξεζε ηελ πςειή ηηκή(M.O8,87) πνπ απέζπαζε ην
«Μέγεζνο εκείσλ ηίμεο» θαη ρακειή ηηκή (M.O5,42) γηα ην «εκείν Ώξρήο Γξακκήο». Βηδηθφηεξα,
επηζεκάλζεθαλ ιίγν πην πςειέο ηηκέο ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ Κελνχ (Γξάκκαηνο(M.O7,7) , Λέμεσλ(M.O7,22) ,
Γξακκψλ(M.O6,82)) θαη ζην Βπαλάγλσζην (M.O7,45)απφ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ ελψ γηα ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο επηζεκάλζεθαλ πςειέο ηηκέο γηα ηα θξηηήξηα Μεγέζνπο (Γξακκάησλ (M.O6,76), Σφλνπ (
M.O6,17) , εκείσλ ζηίμεο(M.O8,87)) θαη ζηελ Ώλάκεημε Κεθαιαίσλ θαη Μηθξψλ γξακκάησλ (M.O6,37).
Σέινο ζα γίλεη αλαθνξά ζηηο ζπζρεηίζεηο πνπ θαηαγξάθεθαλ κεηαμχ ησλ ηηκψλ βαξχηεηαο πνπ απέδσζαλ νη
δπν αμηνινγεηηθέο νκάδεο ζηα νξζνγξαθηθά ιάζε, ζηε ξνή γξαθήο θαη ζηελ θαιιηγξαθία.Ώπνηππψζεθαλ
θάπνηεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζπζρεηίζεηο κε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 1% (p<0.01). πγθεθξηκέλα φζνλ αθνξά
ηελ νκάδα ησλ θνηηεηψλ, θαηαγξάθεθε κηα ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο θαηεγνξίαο νξζνγξαθηθνχ ιάζνπο
«θφιιεκα ιέμεσλ»κε ηε ξνή γξαθήο (p-value<0.002) θαζψο θαη ηεο θαηεγνξίαο «ρσξηζκφο ιέμεσλ» κε ηε ξνή
γξαθήο (p-value<0.000). ρεηηθά κε ηηο ηηκέο πνπ έδσζαλ νη εθπαηδεπηηθνί εληνπίζηεθε ζεηηθή ζπζρέηηζε ησλ
θαηεγνξηψλ : «θφιιεκα ιέμεσλ» κε ηε ξνή γξαθήο (p-value<0.002) , « ρσξηζκφο ιέμεσλ» κε ηε ξνή γξαθήο(pvalue<0.000) θαζψο θαη «νπηηθφ ιάζνο» κε ηελ « θαιιηγξαθία» (p<0.000). Παξαηεξείηαη ζπλεπψο φηη θαη γηα
ηηο δχν νκάδεο εκθαλίζηεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζπζρεηίζεηο ζρεδφλ ζηηοίδηεο θαηεγνξίεο ,κε ηε δηαθνξά
φηη νη θνηηεηέο έδηλαλ πςειφηεξεο ηηκέο βαξχηεηαο θαη άξα ζεσξνχλ πην ζεκαληηθά ηα ιάζε απηά ελ αληηζέζεη
κε ηηο κέηξηεο ηηκέο πνπ βαζκνιφγεζαλ νη εθπαηδεπηηθνί. Ώμηνζεκείσηε είλαη ε ζεηηθή ζπζρέηηζε , κε επίπεδν
ζεκαληηθφηεηαο 5% (p<0.05), πνπ πξνέθπςε απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαμχ ησλ γεληθψλ
θαηεγνξηψλ « αθνπζηηθφ ιάζνο» θαη «θαιιηγξαθίαο» (p<0.017) θαζψο θαη κεηαμχ ησλ «ηνληζκφο» κε ηελ
«θαιιηγξαθία»( p<0.048).

ΤΕΖΣΖΖ –ΔΠΗΛΟΓΟ
Καηφπηλ ηεο αλαιπηηθήο παξνπζίαζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο απνδεηθλχεηαη φηη επηβεβαηψζεθαλ νη
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εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο πνπ ηέζεθαλ ζηελ αξρή ηεο έξεπλαο . Βηδηθφηεξα ζρεηηθά κε ηελ πξψηε εξεπλεηηθή
ππφζεζε , εληνπίζηεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηνπο κέζνπο φξνπο ησλ ηηκψλ βαξχηεηαο ηεο
πιεηνλφηεηαο ησλ θαηεγνξηψλ θαη ππνθαηεγνξηψλ νξζνγξαθηθψλ ιαζψλ κεηαμχ ησλ δπν αμηνινγεηηθψλ
νκάδσλ, ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5%. πγθεθξηκέλα, δηαθνξά κεγαιχηεξε ησλ 2 κνλάδσλ βξέζεθε ζηνπο
κέζνπο φξνπο ησλ δχν αμηνινγεηηθψλ νκάδσλ γηα ηηο γεληθέο θαηεγνξίεο (Λάζνο Γξακκαηηθφ, Λάζνο Οπηηθφ,
Λάζνο Ώθνπζηηθφ, Λάζνο Παξάιεηςεο, Λάζνο Πξφζζεζεο, Σνληζκφο ) θαη ζρεδφλ γηα φιεο ηηο ππνθαηεγνξίεο .
Γεληθφηεξα , θαηαγξάθεθε ε ηάζε ησλ θνηηεηψλ εηδηθήο αγσγήο λα βαζκνινγνχλ κε πςειφηεξεο ηηκέο
βαξχηεηαο ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο αγσγήο, γεγνλφο πνπ ίζσο ζεκαηνδνηεί ηελ
ζεκαληηθφηεηα πνπ δίλνπλ ζηα ιάζε θαηά ηελ γξαθή ελφο θεηκέλνπ.Βπηπιένλ ζηνπο θνηηεηέο δελ παξαηεξήζεθε
κεγάιε δηαθχκαλζε ηηκψλ αθνχ ήηαλ πην ζπζηεκαηηθέο νη επηινγέο ηνπο ζε αληίζεζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
πνπ πηνζέηεζαλ πην αθξαίεο βαζκνινγηθέο ηηκέο.
ζνλ αθνξά ηελ δεχηεξε εξεπλεηηθή ππφζεζε,ζηα θξηηήξηα ηνπ γξαθηθνχ ραξαθηήξα θαίλεηαη φηη θαη νη δχν
αμηνινγεηηθέο νκάδεο βξέζεθαλ ζε θνηλή γξακκή αμηνιφγεζεο δίλνληαο ηηκέο ιίγν πην πάλσ απφ ην κέζν φξν
ηεο βαζκνινγηθήο θιίκαθαο.
Σέινο, θαη ε ηξίηε εξεπλεηηθή ππφζεζε επηβεβαηψζεθε θαζφηη ηα επξήκαηα θαηέδεημαλ κηα ζπζρέηηζε κεηαμχ
ηεο ξνήο γξαθήο θαη ηεο θαιιηγξαθίαο (θξηηήξηα) κεθάπνηεο θαηεγνξίεο νξζνγξαθηθψλ ιαζψλ . πγθεθξηκέλα
ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 1% θαηαγξάθεθαλ γηα ηνπο θνηηεηέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπ
θνιιήκαηνο ιέμεσλ κε ηε ξνή γξαθήο αιιά θαη ηνπ ρσξηζκνχ ιέμεσλ κε ηε ξνή γξαθήο. Γηα ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο κεηαμχ ηνπ θνιιήκαηνο ιέμεσλ κε ηε ξνή γξαθήο, ηνπ ρσξηζκνχ ιέμεσλ κε ηε ξνή γξαθήο θαη
ηνπ νπηηθνχ ιάζνπο κε ηελ θαιιηγξαθία . Βλψ ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% εληνπίζηεθαλ ζπζρεηίζεηο κεηαμχ
ηνπ αθνπζηηθνχ ιάζνπο κε ηελ θαιιηγξαθία θαη ηνπ ηνληζκνχ κε ηελ θαιιηγξαθία. Παξαηεξήζεθε φηη νη
θνηηεηέο έδσζαλ πςειφηεξεο ηηκέο ζηελ ξνή γξαθήο θαη θαιιηγξαθία ελ αληηζέζεη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
.Βμαηηίαο απηήο ηεο αμηνιφγεζεο δηαθαίλεηαη θαη αλακέλεηαη κηα δηαθνξνπνίεζε ζηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο θαη
παξέκβαζεο ηφζν ησλ νξζνγξαθηθψλ ιαζψλ φζν θαη ζηελ βειηίσζε ηεο ξνήο γξαθήο θαη ηεο θαιιηγξαθίαο.
Οη δηαθνξέο πνπ βξέζεθαλ ζηηο βαζκνινγηθέο ηάζεηο ησλ δπν αμηνινγεηηθψλ νκάδσλ ίζσο λα νθείινληαη ζηελ
δηαθνξεηηθή εμεηδίθεπζή ηνπο. Πξνηείλεηε έηζη ζηα πιαίζηα ηεο ελζσκάησζεο-έληαμεο φισλ ησλ παηδηψλ κε
καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη κε , λα ππάξρεη θνηλή γξακκή σο πξνο ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο θάζε θαηεγνξίαο ησλ
ιαζψλ ψζηε νη καζεηέο λα κπνξνχλ λα βειηησζνχλ ζηαδηαθά ,δηνξζψλνληαο ηα πην ζνβαξά νξζνγξαθηθά ιάζε
αξρηθά θαη έπεηηα ηα ιάζε ησλ ππνθαηεγνξηψλ ηνπο.
ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο έξεπλαο ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί ην φηη δελ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζπλάδειθνη εηδηθνί
παηδαγσγνί νη νπνίνη λα έρνπλ αληίζηνηρε εθπαηδεπηηθή εκπεηξία θαη πξνυπεξεζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
γεληθήο αγσγήο ιφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ θαη άιισλ αληηθεηκεληθψλ δπζθνιηψλ. Βπηπιένλ ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη
ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν έξεπλαο δελ έρεη απαζρνιήζεη ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ζπλεπψο αλαδχεηαη ε
αδπλακία ζχγθξηζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο κε θάπνηα άιιε αληίζηνηρε αιιά θαη ε
αδπλακία γελίθεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ . Πξνηείλεηαη ζην κέιινλ λα δηελεξγεζεί έξεπλα αληίζηνηρνπ ζέκαηνο
αιιά ζπκπεξηιακβάλνληαο ζην δείγκα εηδηθνχο παηδαγσγνχο κε εθπαηδεπηηθή εκπεηξία αληίζηνηρε κε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο αγσγήο .
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Ζ ΔΝΣΑΞΗΑΚΖ ΠΟΡΔΗΑ ΣΟΤ ΝΔΟΓΗΟΡΗΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΚΑΗ Ζ ΤΜΒΟΛΖ
ΣΖ ΖΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΝΓΤΝΑΜΧΖ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ
ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ

ηαπξηλνχδεο ηαχξνο
Φπζηθφο
Τπνδηεπζπληήο 2νπ ΓΒΛ Υίνπ
Med πνπδέο ζηελ Βθπαίδεπζε (ΒΏΠ)
Πεξίιεςε
Δ είζνδνο ηνπ λένπ εθπαηδεπηηθνχ σο εξγαδφκελνπ ζην ζρνιείν, κε ηελ νινθιήξσζε ησλ
παλεπηζηεκηαθψλ ηνπ ζπνπδψλ ή κεηά απφ ηελ παξακνλή ζε άιιν επαγγεικαηηθφ ρψξν, ζεσξείηαη «επεηζφδην»
θξίζηκεο ζπνπδαηφηεηαο αλαθνξηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ θνηλσληθνπνίεζε, ην βαζκφ θαη ηελ πνηφηεηα
δέζκεπζήο ηνπ κε ην επάγγεικα. Ο δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ σο εγέηεο-παηδαγσγφο αλαιακβάλεη θξίζηκν ξφιν
ζηε δηαδηθαζία απηή. ΐάζε ησλ αλσηέξσ θξίζεθε αλαγθαίν θαη ζθφπηκν λα εξεπλεζεί ε ζπκβνιή ηνπ δηεπζπληή
ζηελ εληαμηαθή πνξεία ηνπ λενδηφξηζηνπ εθπαηδεπηηθνχ. θνπφο ηεο έξεπλαο απνηέιεζε ε δηεξεχλεζε ησλ
απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ ππεξέηεζαλ σο λενδηφξηζηνη ζε ζρνιηθέο
κνλάδεο ηνπ Ννκνχ Υίνπ, ζρεηηθά κε ην ξφιν πνπ δηαδξακάηηζε ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζε
θνκβηθνχο ηνκείο φπσο είλαη απηνί ηεο ππνδνρήο, ηεο έληαμεο ηεο ελζσκάησζεο θαζψο θαη ηεο ππνθίλεζεο πξνο
ηελ επίηεπμε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ελδπλάκσζεο, αλάπηπμεο θαη ηθαλνπνίεζεο. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ
δηεμήρζε πνζνηηθή έξεπλα κε ηε ρξήζε ελφο αλψλπκνπ γξαπηνχ εξσηεκαηνινγίνπ ζε έλα δείγκα 76
εθπαηδεπηηθψλ ηεο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο Υίνπ πνπ πξνέθπςε απφ πιεζπζκφ-ζηφρν 414 εθπαηδεπηηθψλ.
Με ηελ παξνχζα εηζήγεζε αλαδεηθλχεηαη ε έιιεηςε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη ηνπ κεραληζκνχ νξγαλσκέλεο
δηαδηθαζίαο ππνδνρήο θαη ππνζηήξημεο ηνπ λένπ εθπαηδεπηηθνχ. Σαπηνρξφλσο θαηαγξάθεηαη ε ζεηηθή ζπκβνιή
πνπ έρεη ν δηεπζπληήο σο εγέηεο ζηελ θάιπςε αλαγθψλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή έληαμε ησλ λέσλ
εθπαηδεπηηθψλ.
Λέμεηο-θιεηδηά: Νενδηφξηζηνο εθπαηδεπηηθφο, ππνδνρή, έληαμε, παξαθίλεζε, εγεζία, επαγγεικαηηθή
ελδπλάκσζε, επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε.
Δηζαγσγή
Δ ππνδνρή πνπ επηθπιάζζεη ν ζρνιηθφο νξγαληζκφο ζε θάζε λέν κέινο ηνπ, απνηειεί ηε γέθπξα
κεηάβαζήο ηνπ απφ ην παλεπηζηήκην ή απφ έλαλ άιιν επαγγεικαηηθφ ρψξν ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαη απνηειεί
ζεκαληηθφ ππιψλα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ θνηλσληθνπνίεζεο (Γθφηνβνο & Μαπξνγηψξγνο, 2000, ζ. 105).
Δ παξνχζα εηζήγεζε έρεη ζθνπφ λα θαηαγξάςεη ηηο εκπεηξίεο πνπ είραλ νη εθπαηδεπηηθνί
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ ππεξέηεζαλ σο λενδηφξηζηνη ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ Ννκνχ Υίνπ,
αλαθνξηθά κε ηελ ππνδνρή, ηελ έληαμε θαη ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζηε ζρνιηθή κνλάδα, θαζψο θαη ην ξφιν πνπ
δηαδξακάηηζε ε εγεζία απηήο, ζηνπο θνκβηθνχο ηνκείο ηεο ππνθίλεζε, ηεο επαγγεικαηηθήο ελδπλάκσζεο,
αλάπηπμεο θαη ηθαλνπνίεζεο. Χο επηκέξνπο εξεπλεηηθνί ζηφρνη απνηέιεζαλ i) ε θαηαγξαθή ησλ ειιείςεσλαδπλακηψλ πνπ έλησζαλ λα έρνπλ, ii) ν ξφινο πνπ δηαδξακάηηζε ε εγεζία θαη ν κεληνξηθφο κεραληζκφο ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο ζηελ εηζαγσγή, ζηελ έληαμε ηελ ελζσκάησζε θαη ηελ ππνθίλεζή ηνπο θαη iii) ε ζπκβνιή ηνπ
δηεπζπληή-εγέηε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηνπ κεληνξηθνχ κεραληζκνχ απηήο ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο
ελδπλάκσζε, αλάπηπμε θαη ηθαλνπνίεζε. Οη αλσηέξσ ζηφρνη εμεηδηθεχηεθαλ ζηα εμήο εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: i)
απφ πνηνπο έγηλε, ηη πεξηειάκβαλε θαη πφζν ηνπο ηθαλνπνίεζε, ε ππνδνρή πνπ ηνπο επηθπιάρζεθε; ii) πνηα
πξνβιήκαηα-αλάγθεο αληηκεηψπηζαλ σο λένη εθπαηδεπηηθνί θαη πσο πξνζπάζεζε λα ηα επηιχζεη-θαιχςεη ν
δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο; iii) πσο ρεηξίζηεθε ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζέκαηα αλαθνξηθά κε
ηελ έληαμε, ηελ ελζσκάησζε θαη ηελ ππνθίλεζή ηνπο; iv) πσο ζπλέβαιε ε εγεζία ζηελ επαγγεικαηηθή
ελδπλάκσζε, ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη ηελ ελίζρπζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο;
Δ ζθνπηκφηεηα ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο δηθαηνινγείηαη απφ κία ζθνπηά, γηαηί
απνηππψλεη ηα βηψκαηα πνπ είραλ νη εθπαηδεπηηθνί αλαθνξηθά κε ηελ ππνδνρή, ηελ έληαμε θαη ηελ ελζσκάησζε
πνπ έηπραλ σο λενδηφξηζηνη. Δ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε αλαδεηθλχεη φηη ε ππνθίλεζε θαη ε επαγγεικαηηθή
ελδπλάκσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη πξσηίζησο ησλ λενδηφξηζησλ, απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε θαη
αλαπφζπαζην κέξνο ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο αλάπηπμεο θαη ηθαλνπνίεζεο. Βπίζεο θαηαγξάθεηαη φηη ν
δηεπζπληήο-εγέηεο ιφγσ ηεο ζέζεο θαη ηνπ πνιιαπινχ ηνπ ξφινπ κπνξεί λα ζπκβάιιεη πνηθηινηξφπσο ζηελ
παξψζεζε θαη ζηελ επαγγεικαηηθή ελδπλάκσζε, αλάπηπμε θαη ηθαλνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Δ θαηαγξαθή
ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θηινδνμεί λα πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο θαη ηεο
πνιηηηθήο εγεζίαο, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζεί ζηελ νιφηεηά ηνπ θαη κε ηελ απαξαίηεηε επαηζζεζία ε
ππνδνρή, ε έληαμε, ε παξψζεζε θαη ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη ηθαλνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.
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Σν άξζξν δνκείηαη απφ δχν κέξε. ην πξψην κέξνο απνηππψλεηαη ε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε κε ηελ
παξνπζίαζε ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ θαη ηελ αλαζθφπεζε ηεο ζπλαθνχο βηβιηνγξαθίαο. ην δεχηεξν κέξνο
έρνπκε ηελ εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε κε ηελ παξνπζίαζε ηνπ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ ηεο έξεπλαο, ηελ αλάιπζε
ησλ δεδνκέλσλ, ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ, ησλ ζπκπεξαζκάησλ θαη ησλ πξνηάζεσλ.
Μέξνο Α΄: Θεσξεηηθή Πξνζέγγηζε
1. Θεσξεηηθφ θαη ελλνηνινγηθφ πιαίζην - Βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε
1.1. Ζγεζία θαη Γηεχζπλζε ρνιηθήο Μνλάδαο
Με ηνλ φξν «δηνίθεζε» ν Καλειιφπνπινο (1990) αλαθέξεηαη ζην ζπληνληζκφ παξαγσγηθψλ
(αλζξψπηλσλ, πιηθψλ, ηερληθψλ) πφξσλ γηα ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ απνηειεζκάησλ, ν αΎηεο (1992) ζηε
κεζνδηθή πξνζπάζεηα πξνγξακκαηηζκνχ, νξγάλσζεο, δηεχζπλζεο θαη ειέγρνπ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ επίηεπμε
ηνπ ζθνπνχ (Κνπηνχδεο, 1999, ζ. 14) θαη ν Σζανχζεο (1996) ζην ζχλνιν ησλ θαηεπζπληηθψλ θαη
ζπληνληζηηθψλ εξγαζηψλ πνπ νδεγνχλ ηηο νξγαλσκέλεο πξνζπάζεηεο ζηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ
(Κσηζίθεο, 2007: ζ. 26).
ηελ πεξίπησζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ ε «δηνίθεζε» ζπγθεθξηκελνπνηείηαη σο ε δηαδηθαζία
ζπληνληζκνχ αλζξψπσλ (εθπαηδεπηηθψλ, καζεηψλ, βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ), δξαζηεξηνηήησλ θαη ππαξρφλησλ
κέζσλ γηα ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο κε ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν (Κνπηνχδεο, 2008, ζ. 34). Παξάιιεια θαη
ζπκπιεξσκαηηθά πθίζηαηαη θαη ν φξνο «εγεζία» σο ε δηαδηθαζία πνπ θαζνξίδεη ην φξακα θαη ηελ θαηεχζπλζε
πνπ ζα αθνινπζήζεη ν εθπαηδεπηηθφο νξγαληζκφο γηα λα επηηεπρζεί ην φξακα απηφ, κε ηνλ εγέηε λα αμηνπνηεί ηε
δχλακή ηνπ γηα λα εκπλεχζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, λα εξγαζηνχλ καδί ηνπ, λα κνηξαζηνχλ γλψζεηο, αγσλίεο θαη
πξνζπάζεηεο ψζηε λα επηηεπρζεί ν ζθνπφο (ΝηθνιαΎδνπ, 2012, ζ. 19-20).
Ο Πξίληδαο (2003, ζ. 27) θαηαηάζζεη ηνλ δηεπζπληή - εγέηε ζηνλ ππξήλα ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο θαη παξαζηαηηθά ζην θέληξν ελφο πνιπγψλνπ ζηηο θνξπθέο ηνπ νπνίνπ ηνπνζεηνχληαη φινη νη άιινη
ζπληειεζηέο18 κε ηνπο νπνίνπο αλαπηχζζεηαη ακθίδξνκε επηθνηλσλία θαη νη νπνίνη, κέζσ απηνχ, παξεκβαίλνπλ
θαη επεξεάδνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ζπλδηακνξθψλνπλ ηελ θνπιηνχξα
ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο.
Κνπιηνχξα ελφο νξγαληζκνχ είλαη έλα ζχζηεκα θνηλψλ αμηψλ, πηζηεχσ, παξαδνρψλ, ελλνηψλζεκαζηψλ πνπ ζπλζέηνπλ έλα θνηλφ λνεηηθφ πιαίζην αλαθνξάο θαη ην νπνίν πξνζδηνξίδεη ζθέςεηο, απνθάζεηο,
ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ αηφκσλ θαη ησλ νκάδσλ ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή (Παπαιεμαλδξή &
Μπνπξαληάο, 2016, ζ. 575). Ο Schein (1985, φπ. αλαθ. ζην Day, 2003, ζ. 179) ηελ αμηνινγεί σο «ην βαζχηεξν
επίπεδν παξαδνρψλ θαη αληηιήςεσλ» πνπ κνηξάδνληαη ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ, ε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ
πξνζδηνξίδεη ηνλ νξγαληζκφ ηφζν σο πξνο ηνλ ίδην φζν θαη πξνο ην πεξηβάιινλ ηνπ. Θεσξείηαη σο έλα αμηφπηζην
θαη έγθπξν εξγαιείν επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη σο νξζνινγηθφο ηξφπνο αληίιεςεο ζθέςεο θαη ζπλαίζζεζεο
ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ κεηαδίδεηαη κέζσ θαηάιιεισλ θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο ζηα κέιε ηνπ
νξγαληζκνχ (Schein, 1992, ζ. 12), αιιά θαζίζηαηαη εμαηξεηηθά δχζθνιε ε πηζηή κεηαθνξά ηεο ζε έλαλ άιιν
νξγαληζκφ (Schein, 1985, ζ. 147). Χο αληαγσληζηηθή θαη ελ κέξε ζπκπιεξσκαηηθή έλλνηα ηεο θνπιηνχξαο είλαη
ην θιίκα (Hoy & Miskel, 2008) κε ηελ πξψηε λα επεξεάδεη θαη λα αληαλαθιάηαη κέζσ ηεο δεχηεξεο
(Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2012, ζ. 202). Σν θιίκα ηνπ ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ πεξηγξάθεηαη σο ε επηθξαηνχζα
(Sergiovanni & Starratt, 1998) θαη ε πεξηξξένπζα αηκφζθαηξα πνπ «εηζπξάηηεηαη» κε ηελ είζνδν ζηε ζρνιηθή
κνλάδα (Παζηαξδή, 2001) ή σο ε «θαξδηά ηνπ ζρνιείνπ» πνπ θάλεη καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο λα ην αγαπνχλ
θαη λα επηζπκνχλ λα είλαη κέξνο ηνπ (Macneil, Prater & Busch, 2009). Δ θνπιηνχξα θαη ην θιίκα απνηππψλνπλ
ην ραξαθηήξα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ, πηζηψλνληαη σο δείθηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο (Van Houtte, 2005) θαη δηακνξθψλνπλ, ιφγσ ηεο ζπλεξγαηηθήο θχζεο πνπ νθείιεη λα έρεη ε εξγαζία
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη εμέιημή ηνπ (Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2012, ζ. 203-204).
Σν έξγν ηνπ Αηεπζπληή-Δγέηε είλαη πνιχπιεπξν θαη πνιπδηάζηαην θαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ην επηηειεί
είλαη ζπλάξηεζε ηνπ επηπέδνπ ζην νπνίν θαηέρεη ζεσξεηηθά θαη εθαξκφδεη πξαθηηθά εγεηηθέο θαη δηνηθεηηθέο
δεμηφηεηεο. Έλαο πεξηεθηηθφο θαηάινγνο ηέηνησλ δεμηνηήησλ εμεηδηθεχεηαη ζηα αθφινπζα δψδεθα θξηηήξηα: i)
αλάιπζε θαηαζηάζεσλ πξνβιεκαηηζκνχ (πρ επηζήκαλζε ησλ νπζησδψλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλζέηνπλ ην
θαηλφκελν), ii) θξηηηθή ζηάζε (πρ δεμηφηεηα αλίρλεπζεο εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ θαη θαζνξηζκνχ
πξνηεξαηνηήησλ) iii) νξγαλσηηθή ηθαλφηεηα (πρ δεμηφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ), iv)
απνθαζηζηηθφηεηα (πρ έγθαηξε ιήςε ελδεδεηγκέλσλ απνθάζεσλ), v) αλάιεςε εγεηηθνχ ξφινπ (πρ παξψζεζε
θαη θαζνδήγεζε ηεο νκάδαο), vi) επαηζζεζία (θαηαλφεζε θαη θάιπςε αλαγθψλ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο), vii)
εξγαζία θάησ απφ έληαζε, viii) πξνθνξηθή επηθνηλσλία, ix) γξαπηή επηθνηλσλία, x) εχξνο δηαθεξφλησλ, xi)
παξψζεζε (πρ δηάζεζε γηα απηνβειηίσζε θαη απηνδηφξζσζε) θαη xii) εθπαηδεπηηθέο αμίεο (πρ δεθηηθφηεηα ζε
λέεο ηδέεο, ζε θαηλνηνκίεο θαη αιιαγέο) (Θενθηιίδεο, 2012, ζ. 378-379).
18

τισ κορυφζσ του εξαγϊνου βρίςκονται ωσ ςυντελεςτζσ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία ο ςφλλογοσ
διδαςκόντων, οι ςχολικοί ςφμβουλοι, ο διευκυντισ εκπαίδευςθσ, ο προϊςτάμενοσ γραφείου ι ο υπεφκυνοσ
εκπαιδευτικϊν κεμάτων, οι μακθτζσ και τα όργανα λαϊκισ ςυμμετοχισ και οι λοιποί ςυντελεςτζσ. Αυτό
απορρζει από τθν Τπουργικι Απόφαςθ Φ. 353.1./324/105657/Δ1 (ΦΕΚ 1340Β/16-10-2002).
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1.2. Ζ είζνδνο ηνπ λένπ εθπαηδεπηηθνχ ζην ζρνιείν
Δ δηαδηθαζία ηεο εηζφδνπ θαη ηεο αλάιεςεο ππεξεζίαο ελφο λένπ εθπαηδεπηηθνχ ζην ζρνιηθφ
νξγαληζκφ ζεσξείηε δηεζλψο σο κηα άθξσο ζεκαληηθή παξάκεηξνο ζην πεδίν ηεο απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο
ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (Bush & Middlewood, 2005) πνπ δηαζθαιίδεη κηα εηδπιιηαθή έληαμε θαη
πξνδηαζέηεη κηα γφληκε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε. Χο θπξηφηεξνη ζηφρνη ζηελ πνξεία ηεο ππνδνρήο θαη έληαμεο
αλαθέξνληαη ε θνηλσληθνπνίεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ σο ε δπλαηφηεηα πνπ έρεη ν λένο εθπαηδεπηηθφο λα γίλεη
ηζφηηκν κέινο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ε απνδνηηθφηεηα σο ε θαηαλφεζε γλψζεσλ, ζηάζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ
ρξεηάδνληαη γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο θαη ε νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα σο ε θαηαλφεζε ησλ αξρψλ θαη
ησλ αληηιήςεσλ πνπ δηέπνπλ ηνλ νξγαληζκφ κε απψηεξν ζηφρν ηελ απνδνρή θαη ηελ πηνζέηεζή ηνπο απφ ηελ
πιεπξά ηνπ λένπ εθπαηδεπηηθνχ (Παπαθσλζηαληίλνπ & Ώλαζηαζίνπ, 2013, ζ. 66-67).
Δ ππνδνρή πεξηιακβάλεη ηελ ελεκέξσζε θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ λένπ εθπαηδεπηηθνχ ζε έλαλ
άγλσζην πξνο απηφλ εξγαζηαθφ ρψξν. Ο λένο δηδάζθσλ μελαγείηαη ζηνπο ρψξνπο ηνπ δηδαθηεξίνπ, έξρεηαη ζε
γλσξηκία κε ην πξνζσπηθφ ηνπ νξγαληζκνχ θαη ελεκεξψλεηαη ζε ζέκαηα ηαθηηθήο θαη δηαρείξηζεο εθπαηδεπηηθήο
θχζεσο (Ώλζνπνχινπ, 1999, ζ. 48-49· Μηραειίδνπ, 2010, ζ. 60). Καηαιιειφηεξν πξφζσπν γηα ηελ νξγάλσζε
θαη ηελ πινπνίεζε ή ηε δηαθξηηηθή επίβιεςή ηεο ππνδνρήο, είλαη ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο
(Μηραειίδνπ, 2010, ζ. 60). Δ θάζε ηεο έληαμεο νηθνδνκείηαη απφ έλα ζχλνιν ελεξγεηψλ πνπ έρεη σο ζηνρνζεζία
απφ ηε κία ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ λένπ εθπαηδεπηηθνχ, δειαδή ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζηα θνηλσληθά δεδνκέλα
ηνπ νξγαληζκνχ κε ηελ επηζήκαλζε φηη είλαη απνδεθηέο θαη επηζπκεηέο θαηλνηνκίεο θαη αιιαγέο πνπ δελ
αιινηψλνπλ ηε θπζηνγλσκία ηνπ (Υπηήξεο, 2013, ζ. 106) θαη απφ ηελ άιιε ηελ παξνρή επθαηξηψλ πνπ
πξνεηνηκάδνπλ θαη αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο δηδαζθαιίαο ππφ ηελ δηαθξηηηθή θαζνδήγεζε εκπεηξφηεξσλ
ζπλαδέιθσλ, κε θξίζηκα ζηάδηα ζηελ φιε δηαδηθαζία ηε γλσξηκία θαη ηελ απνδνρή ησλ θξηηεξίσλ πνηφηεηαο θαη
νξζφηεηαο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη αθνινχζσο ηε ρξήζε ηνπο ζηελ πξάμε (Κσηφπνπινο, 2011, ζ. 12). Δ
νξγαλσκέλε έληαμε, σο ε ζεκαληηθφηεξε επθαηξία επέλδπζεο γηα ην λέν εθπαηδεπηηθφ (Καζηαλίδνπ, 2012, ζ.
21), απνηειεί ζχλζεηε δηαδηθαζία επαγγεικαηηθήο ζπλδξνκήο κε ζηφρν i) ηελ ππνζηήξημή ηνπ, ηνλ
πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ ελζσκάησζή ηνπ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ii) ηε βνήζεηα λα θαιιηεξγήζεη
παηδαγσγηθέο δεμηφηεηεο θαη λα εκβαζχλεη ζε επηζηεκνληθέο γλψζεηο iii) ηελ παξνρή ςπρνινγηθήο θαη
πξνζσπηθήο ππνζηήξημεο ζε κηα θξίζηκε γη απηφλ κεηαβαηηθή πεξίνδν iv) ηε ζπλδξνκή ζην λα αλαπηχμεη
εθπαηδεπηηθφ ήζνο θαη ζηάζεηο πνπ επλννχλ ην ζηνραζκφ θαη πξνάγνπλ ηε ζπλεξγαζία (Καηζνπιάθεο, 1999, ζ.
241-242· Μηραειίδνπ, 2010, ζ. 62).
πσο ζε θάζε επάγγεικα έηζη θαη ζην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ε αθεηεξία απνηειεί ζεκείν
δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πεξαηηέξσ πνξεία θαη εμέιημε ηνπ εξγαδφκελνπ (Σζνβιά, 2014, ζ. 165). Δ ζηήξημε
ζηε θάζε ηεο εηζφδνπ ζηνλ επαγγεικαηηθφ βίν ζεσξείηαη ζεκείν θιεηδί γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο παξακνλήο ζην
επάγγεικα αιιά πξσηίζησο γηα ηε δηακφξθσζε ηεο θαηάιιειεο δηάζεζεο γηα επαγγεικαηηθή θαη πξνζσπηθή
αλάπηπμε (Hartet et al, 2002, φπ.αλαθ. ζην Καζηαλίδνπ, 2012, ζ. 21). Ο εθπαηδεπηηθφο, ζηελ αξρή ηνπ
επαγγεικαηηθνχ ηνπ βίνπ, αηζζάλεηαη αγρσκέλνο, λνηψζεη αλεπαξθήο θαη ε απνθφκηζε αξλεηηθψλ εκπεηξηψλ, ηε
ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ηνλ ζηηγκαηίδεη (αΎηεο, 2008). Ώληίζεηα έλα θαιφ μεθίλεκα ζπλνδεπφκελν απφ ζεηηθέο
αληηδξάζεηο ηνπ πεξίγπξνπ πεξηνξίδεη ηελ αλαζθάιεηά ηνπ, αλαπηεξψλεη ην εζηθφ ηνπ θαη ηνπ θαιιηεξγεί
αίζζεζε ζηγνπξηάο, αζθάιεηαο θαη εκπηζηνζχλεο ζηηο δπλαηφηεηέο ηνπ (Μαπξνγηψξγνο, 2000, ζ. 9597·Γθφηνβνο & Μαπξνγηψξγνο, 2000, ζ. 113). Μηα ζπζηεκαηηθή θαη νξγαλσκέλε δηαδηθαζία ππνζηήξημεο,
θαζνδήγεζεο θαη πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ λενδηφξηζηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαιιηεξγεί ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ
αλάπηπμε (ακαξά, 2015, ζ. 27), ηνλψλεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ηθαλνπνίεζε, εληζρχεη ηνπο δεζκνχο ηεο
επαγγεικαηηθήο δέζκεπζεο, βειηηψλεη ηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή πνπ αθνινπζεί θαη ζπκβάιεη κε ζεηηθφ
πξφζεκν ζηηο καζεηηθέο επηδφζεηο (Ingersoll & Strong, 2011). Δ ηφλσζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη
ε ελίζρπζε ησλ δεζκψλ ηεο επαγγεικαηηθήο δέζκεπζεο σο απνηέιεζκα ηεο ππνζηήξημεο ηνπ λένπ
εθπαηδεπηηθνχ δηεπθνιχλεη ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζαξκνγή ζην θιίκα, ζηελ θνπιηνχξα θαη ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο
ηνπ ζρνιείνπ πνπ θαιείηαη λα ππεξεηήζεη (Hudson, 2012).
Σε ζηηγκή πνπ εξεπλεηηθά επξήκαηα, φπσο απηά ηνπ Griffin (1985) θαη ησλ Joiner & Edwards (2008),
θξίλνπλ ηελ έληαμε ηνπ λένπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε ζρνιηθή κνλάδα σο ηελ θξηζηκφηεξε θάζε ζηνλ επαγγεικαηηθφ
ηνπ βίν θαη θαηαδεηθλχνπλ ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ έληαμεο πξνο ηνπο λένπο
εθπαηδεπηηθνχο (Καζηαλίδνπ, 2012, ζ. 21-22), θαηαγξάθεηαη σο κηα παξακειεκέλε ππνρξέσζε ηνπ ειιεληθνχ
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζην νπνίν ιείπεη ην ζεζκηθφ πιαίζην θαη αθνινχζσο κηα ζπζηεκαηηθή θαη
νξγαλσκέλε δηαδηθαζία ππνδνρήο, έληαμεο θαη ππνζηήξημεο ζηελ πνξεία πξνο ηελ ελζσκάησζε (Καηζνπιάθεο,
1999, ζ. 232). Με δεδνκέλν φηη ε έληαμε ησλ λενεηζεξρφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηδαθηηθή πξάμε
ζπλνδεχεηαη ζπρλά απφ πιεζψξα πξνβιεκάησλ θαη αλαδπφκελσλ αλαγθψλ (Bezzina, Stanyer & Bezzina, 2005),
αλαδεηθλχεηαη σο επηβεβιεκέλε αλαγθαηφηεηα ε ζεζκνζέηεζε, ε νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία πξνγξακκάησλ κε
ζθνπφ ηνπο ηελ νκαιή έληαμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα (Draper, Brien & Christie, 2004) σο κηα
γέθπξα κεηαμχ ηεο αξρηθήο βαζηθήο θαηάξηηζεο, ηεο πξνυπεξεζηαθήο θαηάξηηζεο θαη ηεο δηα βίνπ
επαγγεικαηηθήο ηνπο αλάπηπμεο (Earley, 2004).
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1.3. Γηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη λένη εθπαηδεπηηθνί
Ο δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο είλαη απφ θχζε θαη ζέζε απηφο πνπ πξέπεη λα αθνχζεη θαη λα
θαηαλνήζεη ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο αλάγθεο ηνπ λένπ εθπαηδεπηηθνχ, απηφο πνπ ζα βνεζήζεη ζηελ επίιπζε ησλ
πξνβιεκάησλ θαη ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ θαη απηφο πνπ ζα εληζρχζεη ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπ θαη ζα
ππνζηεξίμεη ηα ζρέδηα θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ πνπ πξνάγνπλ ηε ζρνιηθή κνλάδα (Νηνχξνπ, 2014, ζ. 86).
Δ ππνθίλεζε ή παξψζεζε, απνηειεί ζεκαληηθή δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ζην πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε έλα ζρνιηθφ νξγαληζκφ. Δ αμία ηεο εζηηάδεηαη ζην γεγνλφο φηη ζρεηίδεηαη κε
ζεκαληηθά ζέκαηα δηνηθεηηθήο θχζεσο φπσο ε νξηνζέηεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ηα θίλεηξα, θαη νη παξνρέο
πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο, ε νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ, ε επνπηεία, ν έιεγρνο θαη ε αμηνιφγεζε
απφ ηελ πιεπξά ηεο εγεζίαο ηνπ νξγαληζκνχ (Locke & Latham, 2000, φπ. αλαθ. ζην Παπαθσλζηαληίλνπ &
Ώλαζηαζίνπ, 2013, ζ. 157). Δ ππνθίλεζε σο δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία, αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία ελεξγνπνίεζεο
ηεο δηάζεζεο θαη ηεο πξνζπκίαο ηνπ εξγαδνκέλνπ ψζηε λα θάλεη ρξήζε ησλ ηθαλνηήησλ, ησλ γλψζεσλ θαη ησλ
δεμηνηήησλ ηνπ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ θαη απνηειεζκάησλ πνπ επηζπκεί ν
νξγαληζκφο (Κνπηνχδεο, 1999, ζ. 172·Μπνπξαληάο, 2002, ζ. 247· Παπαθσλζηαληίλνπ & Ώλαζηαζίνπ, 2013, ζ.
158). Κνκβηθφο είλαη ν ξφινο ηεο εγεζίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζην πεδίν ηεο ζρεδίαζεο θαη εθαξκνγή
παξσζεηηθήο πνιηηηθήο κε ηέηνην πξνζαλαηνιηζκφ πνπ ζα παξέρεη επθαηξίεο εμέιημεο θαη επηκφξθσζεο
(Ώζαλαζνχια-Ρέππα, 2008, ζ. 243), δηεπξχλνληαο ην πεδίν ζπλεξγαζίαο κεηαμχ πξντζηακέλνπ θαη
πθηζηακέλσλ, αλαπηχζζνληαο επηθνηλσληαθέο θαη θαζνδεγεηηθέο δεμηφηεηεο εθ κέξνπο ηεο δηνίθεζεο θαη ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο λα αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο γηα ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ
(Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2010, ζ. 31). Ο Παζηαξδήο (2014, ζ. 53) ζεσξεί φηη ε εγεζία ηνπ ζρνιείνπ κπνξεί λα
πξνγξακκαηίζεη ηε ξνή ηεο εξγαζίαο κε ηξφπν πνπ λα ηθαλνπνηεί αξρηθά ν εξγαδφκελνο ηηο δηθέο ηνπ αλάγθεο,
θαη εθφζνλ έρεη ιχζεη ην πξφβιεκα ηεο επηβίσζεο θαη ηεο αζθάιεηαο, κεηά πξνρσξά ζηελ επίηεπμε ησλ
ζπιινγηθψλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ.
Δ ζηάζε ηεο εγεζίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ παξαθίλεζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππεξεηνχλ ζε απηήλ (Snigaroff, 2000), ελψ παξάιιεια ε εγεζία θαηαγξάθεηαη σο ην
ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν επεξεαζκνχ ηεο απφδνζεο ηνπ νξγαληζκνχ (Γαβιαλφο, 1998) θαη απνηειεί βαζηθφ
ππιψλα γηα δεκηνπξγία ππνθηλεηηθνχ νξγαλσηηθνχ πιαηζίνπ θαη θιίκαηνο (Μπφθα - Καξηέξε, 2003).
Σελ «επαγγεικαηηθή ελδπλάκσζε» ε Kanter (1983) ηελ ηαπηίδεη κε πξάμε κεηαθνξάο δχλακεο, νη
Conger & Kanungo (1988) σο ην ζχλνιν παξαγφλησλ ππνθίλεζεο θαη ν Bolin (1989) κε ην δηθαίσκα
ζπκκεηνρήο ζηε ιήςε απνθάζεσλ αλαθνξηθά κε ηε ζηνρνζεζία θαη ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηνπ ζρνιείνπ. Δ
«επαγγεικαηηθή ελδπλάκσζε» απνηειεί ην ζχλνιν εθείλσλ ησλ ελεξγεηψλ απφ ηελ πιεπξά ηεο δηνίθεζεο, κέζσ
ησλ νπνίσλ κεηαβηβάδνληαη αξκνδηφηεηεο, επζχλεο, εμνπζίεο, θαη ψζεζε πξνο ηνλ εξγαδφκελν γηα αλάπηπμε κε
ζθνπφ ηελ επίηεπμε ηεο ζηνρνζεζίαο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ηνπ ίδηνπ (Μπνπξαληάο,
2002, ζ. 250· Μπνπξαληάο, 2005, ζ. 81-82· Υπηήξεο, 2006, ζ. 191).
Ο Sarason (1990, ζ. 145) θξίλεη επηβεβιεκέλε θαη αλαγθαία ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, ιέγνληαο φηη «είλαη αδχλαην λα δεκηνπξγήζνπκε επλντθέο ζπλζήθεο κάζεζεο γηα ηνπο καζεηέο,
φηαλ ηέηνηεο ζπλζήθεο δελ ππάξρνπλ γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο» θαη ν Day (2003, ζ. 219) επηζεκαίλεη
φηη ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε δε κπνξεί λα επηβιεζεί, γηαηί είλαη ν ίδηνο ν εθπαηδεπηηθφο εθείλνο πνπ
αλαπηχζζεηαη (ελεξγεηηθά) θαη δελ πθίζηαηαη ηελ αλάπηπμε (παζεηηθά).
κσο ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο είλαη ην πξφζσπν πνπ αλαιακβάλεη ηα ελία ζε κηα δηαξθή
δηαδηθαζία επαγγεικαηηθήο ελδπλάκσζεο-αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, δεκηνπξγψληαο ηηο θαηάιιειεο
ζπλζήθεο θαη δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζπλερνχο έκπλεπζεο θαη ελεξγνπνίεζεο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο γηα
δηδαζθαιία (Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2012, ζ. 207).
Δ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, ζχκθσλα κε ηνπο Francis θαη Milbourn (1980), είλαη ην απνηέιεζκα ηεο
αληίιεςεο ηνπ εξγαδφκελνπ αλαθνξηθά κε ην «ηη πξνζδνθίεο έρεη» θαη ηνπ «ηη ιακβάλεη απφ δηάθνξεο πηπρέο
ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπ γίγλεζζαη» (ΐαθφια & Νηθνιάνπ, 2012, ζ. 170), κε ηνλ ηθαλνπνηεκέλν απφ ηελ εξγαζία ηνπ
εθπαηδεπηηθφ λα θαίλεηαη δηαηεζεηκέλνο λα κηιήζεη ζεηηθά γηα ηε ζρνιηθή ηνπ κνλάδα, λα είλαη πξφζπκνο λα
βνεζήζεη φπνπ ρξεηάδεηαη θαη γεληθφηεξα λα πάεη έλα βήκα πέξα απφ ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπ έρνπλ επίζεκα
αλαηεζεί (Judge, Parker, Colbert, Heller & LLies, 2001). Χο έλλνηα ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε είλαη
ζπλδεδεκέλε κε έλλνηεο φπσο ε ππνθίλεζε (Mullins, 2007), ε νξγαλσζηαθή αθνζίσζε ( Fletcher & Williams,
1996) θαη ε απνδνηηθφηεηα ( Babin & Boles, 1996) θαη ζπγθεθξηκέλα απνηειεί ηνλ ελδηάκεζν θξίθν κεηαμχ
ππνθίλεζεο θαη απνδνηηθφηεηαο ζηελ εξγαζία.
Μέξνο Β΄: Δξεπλεηηθή Πξνζέγγηζε
2. Μεζνδνινγία έξεπλαο
2.1. εκαληηθφηεηα θαη αλαγθαηφηεηα ηεο έξεπλαο
Δ παξνχζα έξεπλα ζηνρεχεη ζηελ θαηαγξαθή ησλ εκπεηξηψλ πνπ είραλ νη εθπαηδεπηηθνί σο
λενδηφξηζηνη, αλαθνξηθά κε ηελ ππνδνρή, ηελ έληαμε θαη ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζηε ζρνιηθή κνλάδα, θαζψο θαη
ην ξφιν πνπ δηαδξακάηηζε ε εγεζία απηήο, ζε ηνκείο φπσο ε ππνθίλεζε, ε επαγγεικαηηθή ελδπλάκσζε,
αλάπηπμε θαη ηθαλνπνίεζε. Φηινδνμεί λα ζπκβάιεη ηφζν ζην λα πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ ηεο εθπαηδεπηηθήο
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θνηλφηεηαο θαη γηαηί φρη ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζεί ζηελ νιφηεηά ηνπ θαη κε ηελ
απαξαίηεηε επαηζζεζία ε ππνδνρή, ε έληαμε, ε παξψζεζε θαη ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη ηθαλνπνίεζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ.
Δ ζθνπηκφηεηα ηεο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο δηθαηνινγείηαη απφ ηε ζθνπηά ηεο δηεξεχλεζεο ηεο
θαηαγξαθήο θαη ηεο νκαδνπνηεκέλεο απνηχπσζεο ησλ εκπεηξηθψλ βησκάησλ πνπ είραλ σο λενδηφξηζηνη νη
εθπαηδεπηηθνί αλαθνξηθά κε δηαδηθαζίεο φπσο ε ππνδνρή, ε έληαμε ε ελζσκάησζε, ην ξφιν πνπ δηαδξακάηηζε ν
δηεπζπληήο-εγέηεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζε απηέο θαζψο θαη ηελ επίδξαζε ησλ φισλ ελεξγεηψλ ζηελ
επαγγεικαηηθή ηνπο ελδπλάκσζε, αλάπηπμε θαη ηθαλνπνίεζε. Δ αλαγθαηφηεηα ηεο έξεπλαο έγθεηηαη ζηελ
πιαηζίσζε ηεο θεθηεκέλεο γλψζεο ζην κείδνλ ζέκα ηνπ ξφινπ πνπ θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη ν δηεπζπληήοεγέηεο ζηνπο πξναλαθεξζέληεο θνκβηθνχο ηνκείο.
2.2. θνπφο, ζηφρνη θαη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο
θνπφο ηεο έξεπλαο απνηέιεζε ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο πνπ ππεξέηεζαλ σο λενδηφξηζηνη ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ Ννκνχ Υίνπ, ζρεηηθά κε ην ξφιν πνπ
δηαδξακάηηζε ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζε θνκβηθνχο ηνκείο φπσο είλαη απηνί ηεο ππνδνρήο, ηεο
έληαμεο ηεο ελζσκάησζεο θαζψο θαη ηεο ππνθίλεζεο πξνο ηελ επίηεπμε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ελδπλάκσζεο,
αλάπηπμεο θαη ηθαλνπνίεζεο.
Ο αλσηέξσ ζθνπφο εμεηδηθεχηεθε ζε επηκέξνπο ζηφρνπο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαγξαθή ησλ εκπεηξηψλ
ησλ λενεηζεξρφκελσλ ζην επάγγεικα εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε:
 ηηο ειιείςεηο-αδπλακίεο πνπ έλησζαλ λα έρνπλ
 ην ξφιν πνπ δηαδξακάηηζε ε εγεζία θαη ν κεληνξηθφο κεραληζκφο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηελ
εηζαγσγή, ζηελ έληαμε ηελ ελζσκάησζε θαη ηελ ππνθίλεζή ηνπο
 ηε ζπκβνιή ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηνπ κεληνξηθνχ κεραληζκνχ απηήο ζηελ
επαγγεικαηηθή ηνπο ελδπλάκσζε, αλάπηπμε θαη ηθαλνπνίεζε
ην πιαίζην ηνπ εξεπλεηηθνχ ζθνπνχ θαη ζε αληηζηνηρία κε ηνπο επηκέξνπο εξεπλεηηθνχο ζηφρνπο
δηακνξθψζεθαλ, αλαθνξηθά κε ηελ εκπεηξία πνπ είραλ, ηα εμήο εξεπλεηηθά εξσηήκαηα:
 Ώπφ πνηνπο έγηλε, ηη πεξηειάκβαλε θαη πνηνο ν βαζκφο ηθαλνπνίεζήο ηνπο απφ ηελ ππνδνρή πνπ
ηνπο επηθπιάρζεθε;
 Πνηα πξνβιήκαηα-αλάγθεο αληηκεηψπηζαλ σο λένη εθπαηδεπηηθνί θαη πσο πξνζπάζεζε λα ηα
επηιχζεη-θαιχςεη ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο;
 Πσο ρεηξίζηεθε ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζέκαηα αλαθνξηθά κε ηελ έληαμε, ηελ
ελζσκάησζε θαη ηελ ππνθίλεζή ηνπο;
 Πσο ζπλέβαιε ε εγεζία ζηελ επαγγεικαηηθή ελδπλάκσζε, ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη ζηελ
ελίζρπζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο;
2.3. Μέζνδνο ζπιινγήο θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ
Δ εξεπλεηηθή κεζνδνινγία αθνξά ηηο γεληθέο πξνζεγγίζεηο πνπ δηέπνπλ ηε ρξήζε εξεπλεηηθψλ
κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ (Αακαζθελίδεο & Υξηζηνδνχινπ, 2014, ζ. 39) θαη ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ησλ Cohen,
Manion & Morrison (2008, ζ. 117), θαζνδεγείηαη απφ ηε γεληθή ηδέα ηεο «θαηαιιειφηεηαο γηα ην ζθνπφ».
Ο εξεπλεηήο πξνζέγγηζε ην ππφ δηαπξαγκάηεπζε ζέκα ππφ ην πξίζκα ηεο πηνζέηεζεο ησλ αξρψλ ηεο
ζεηηθηζηηθήο ζρνιήο ζθέςεο πνπ πξεζβεχεη ηελ εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ ζηε κειέηε ηεο
θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο (Bryman, 2017, ζ. 52). ηελ θαηεχζπλζε απηή εθπνλήζεθε πνζνηηθή έξεπλα πνπ
βαζηθφ ζηφρν είρε ηελ θαηαγξαθή εκπεηξηψλ, αλαθνξηθά κε ηελ ππνδνρή, ηελ έληαμε, ηελ ελζσκάησζή, ηελ
ππνθίλεζε θαη ηε ζπκβνιή ηεο εγεζίαο ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ελδπλάκσζε, αλάπηπμε θαη ηθαλνπνίεζε. Δ
πνζνηηθή έξεπλα θξίζεθε σο θαηάιιειε γηα ηε ζηνρνζεζία ηεο παξνχζαο έξεπλαο κε ηα ζπγθεθξηκέλα
εξεπλεηηθά εξσηήκαηα (Cohen & Manion, 1997), γηαηί παξείρε ηε δπλαηφηεηα αλάιπζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ζε
επηκέξνπο «κεηξήζηκα» ραξαθηεξηζηηθά κε απνζηαζηνπνίεζε ηνπ εξεπλεηή, γεγνλφο πνπ ζπλέβαιε ζηελ
ελίζρπζε ηεο αμηνπηζηίαο ηεο (Robson, 2010).
Πιεζπζκφο-ζηφρνο ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ δηνξίζηεθαλ εληφο ηεο πεξηφδνπ
2000-2017, ππεξέηεζαλ σο λενδηφξηζηνη ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο Υίνπ θαη θαηά
ην ζρνιηθφ έηνο 2016-17 αλαθεξφηαλ δηνηθεηηθά ζηε Αηεχζπλζε Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο Υίνπ. Ώπφ ηα
414 ππνθείκελα ηνπ πιεζπζκνχ-ζηφρνπ επηιέρζεθε ην δείγκα γηα ηελ παξνχζα κειέηε κε δηαδηθαζία
δεηγκαηνιεςίαο κε πηζαλφηεηα (Creswell, 2011, ζ. 179). πγθεθξηκέλα έγηλε ρξήζε ηεο ζπζηεκαηηθήο
δεηγκαηνιεςίαο, ψζηε ην δείγκα λα θαηαζηεί αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ πιεζπζκνχ θαη επνκέλσο λα κπνξνχλ λα
γίλνπλ γεληθεχζεηο ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο έξεπλαο ζε επίπεδν πιεζπζκνχ (Creswell, 2011, ζ.180). Σν
απνηέιεζαλ 82 θαζεγεηέο-θαζεγήηξηεο δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ φισλ ησλ ηχπσλ ζρνιείσλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο θαζψο θαη απνζπαζκέλσλ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σν δείγκα ήηαλ
ζπκβαηφ κε ην ζθνπφ θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο δηεμαρζείζαο έξεπλαο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα ππνθείκελα

481

1st International Congress on Management of Educational Units
December 7-9, 2018, Thessaloniki, Greece

απηήο δηνξίζηεθαλ ζηε Αηεχζπλζε Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο Υίνπ θαη ππεξέηεζαλ σο λενδηφξηζηνη ζε
ζρνιηθέο κνλάδεο απηήο. Ώπφ ηα 82 εξσηεκαηνιφγηα πνπ δηαλεκήζεθαλ, επηζηξάθεθαλ ζπκπιεξσκέλα ηα 76
εληφο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πνπ είρε ηεζεί. Δ δηαδηθαζία δηαλνκήο θαη ζπιινγήο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ
πξαγκαηνπνηήζεθε κε αθεηεξία ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2017 θαη πεξαηψζεθε κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ πξψηνπ
δεθαεκέξνπ ηνπ Μαξηίνπ 2017.
ην πιαίζην ηεο ζπγθέληξσζεο πιηθνχ γηα ηελ πνζνηηθή έξεπλα, ρξεζηκνπνηήζεθε σο εξγαιείν
ζπιινγήο δεδνκέλσλ, εξσηεκαηνιφγην κε εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ θαζψο θαη εξσηήζεηο κε πξνθαζνξηζκέλεο
επηινγέο απαληήζεσλ. Δ θαηαζθεπή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε απφ ηνλ ίδην ηνλ εξεπλεηή χζηεξα απφ ζρεηηθή
αλαδήηεζε θαη κειέηε εξσηεκαηνινγίσλ εξεπλψλ ζρεηηθψλ κε ην ππφ δηεξεχλεζε ζέκα θαη ζηε βάζε ηεο
ηερληθήο ηεο «ηξνπνπνίεζεο εξγαιείνπ» (modifying an instrument) (Creswell, 2011, ζ. 195). Κνξκφο ηεο φιεο
εξγαζίαο απνηέιεζε ην εξσηεκαηνιφγην ηεο Ώλαγλψζηνπ (2015) θαη αμηνπνηήζεθαλ ζηνηρεία απφ ηα
εξσηεκαηνιφγηα ηεο Υαηδή (2015), ηεο ακαξά (2015) θαη ηεο Μηραειίδνπ (2010). Σν εξσηεκαηνιφγην
δνκήζεθε ζε δχν ελφηεηεο. Δ πξψηε ελφηεηα (Βλφηεηα Ώ΄) πεξηιάκβαλε δέθα (10) εξσηήζεηο δεκνγξαθηθνχ
πεξηερνκέλνπ. Δ δεχηεξε ελφηεηα (Βλφηεηα ΐ΄) πεξηιάκβαλε δέθα (10) εξσηήζεηο πνπ επηδίσμή ηνπο είραλ ηελ
θαηαγξαθή εκπεηξηψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ηελ ππνδνρή, ηελ έληαμε θαη ηελ ππνθίλεζε πνπ δέρζεθαλ
σο λενδηφξηζηνη, θαζψο θαη ηε ζπκβνιή ηεο εγεζίαο ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ελδπλάκσζε, αλάπηπμε θαη
ηθαλνπνίεζε. Οη εξσηήζεηο ΐ1, ΐ2 θαη ΐ3 απνζθνπνχζαλ ζηελ απνηχπσζε εκπεηξηψλ αλαθνξηθά κε ηελ
ππνδνρή πνπ ηνπο είρε επηθπιαρζεί, ηα ραξαθηεξηζηηθά απηήο θαη ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο πνπ ηνπο άθεζε. Οη
εξσηήζεηο ΐ4 θαη ΐ5 ζηφρεπαλ ζηελ θαηαγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ αλαγθψλ πνπ αηζζάλζεθαλ σο
λενδηφξηζηνη θαη ην ξφιν πνπ αληηιήθζεθαλ λα δηαδξακάηηζε ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηελ επίιπζε
θαη θάιπςή ηνπο αληίζηνηρα. Οη εξσηήζεηο ΐ6 θαη ΐ7 αλίρλεπζαλ ηνπο ρεηξηζκνχο ηνπ δηεπζπληή ηνπ ζρνιηθνχ
νξγαληζκνχ πνπ αληηιήθζεθαλ νη λένη εθπαηδεπηηθνί αλαθνξηθά κε ηελ έληαμε, ηελ ελζσκάησζε θαη ηελ
ππνθίλεζή ηνπο. Οη εξσηήζεηο ΐ8, ΐ9 θαη ΐ10 εμέηαζαλ απφ ηελ νπηηθή γσλία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηε ζπκβνιή
πνπ είρε ε ζρνιηθή εγεζία ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ελδπλάκσζε, αλάπηπμε θαη ηθαλνπνίεζε αληίζηνηρα.
Δ εγθπξφηεηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο εληζρχεηαη απφ ηε ζαθήλεηα ησλ εξσηεκάησλ ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ κε ηε ρξήζε ιέμεσλ πνπ έρνπλ ιεηηνπξγηθή ζεκαζία, ηελ απνθπγή εμεηδηθεπκέλεο νξνινγίαο
θαη ηε δεκηνπξγία βξαρχζσκσλ εξσηήζεσλ κε ζαθή δηαηχπσζε (Creswel, 2011, ζ. 197). Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο
αμηνπηζηίαο (Creswel, 2011, ζ. 197) πξνεγήζεθε πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Καηά ηε ζχληαμε
ησλ εξσηήζεσλ δφζεθε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ πιήξε αληηζηνίρεζε απηψλ κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα.
3. Απνηειέζκαηα – πκπεξάζκαηα - Πξνηάζεηο
3.1. Απνηειέζκαηα
πσο απνηππψλεηαη απφ ηηο απαληήζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ, ε ππνδνρή ηνπο ζηε ζρνιηθή κνλάδα
δηεθπεξαηψζεθε ζε πνζνζηφ 58,7% απφ ην δηεπζπληή ή ηνλ ππνδηεπζπληή θαη ζε πνζνζηφ 34,7% απφ ηνλ
δηεπζπληή ή ηνλ ππνδηεπζπληή ζε ζπλεξγαζία κε εθπαηδεπηηθφ ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ λενδηφξηζηνπ. Μφιηο ην 6,7%
δήισζε φηη ε ππνδνρή έγηλε απνθιεηζηηθά απφ ζπλάδειθν/ζπλάδειθνπο (Γξάθεκα 1). Ώηζηνδνμία γελλά φηη ην
93,4% δήισζε φηη ζηελ ππνδνρή έιαβε κέξνο ν δηεπζπληήο ή ν ππνδηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Σα
απνηειέζκαηα απηά έξρνληαη ζε πιήξε ηαχηηζε κε αλάινγα επξήκαηα ησλ εξεπλψλ Μηραειίδνπ (2010, ζ. 147)
θαη ηεθάλνπ (2013).
Σν 82,7% ησλ ππνθεηκέλσλ δήισζε φηη ε ππνδνρή πεξηειάκβαλε γλσξηκία κε ην εθπαηδεπηηθφ
πξνζσπηθφ θαη ην 73,3% γλσξηκία κε ηνπο ρψξνπο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (αίζνπζεο, εξγαζηήξηα θηι).
Ώθνινχζσο ζε πνζνζηφ 56% θαη 50,7% νη εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ φηη ε ππνδνρή πεξηειάκβαλε ελεκέξσζε ζε
ιεηηνπξγηθά (βαζκνινγία, απνπζίεο θηι) θαη πξαθηηθά (ρξήζε εξγαζηεξίσλ) ζέκαηα αληηζηνίρσο. Μφιηο ην 3%
θαηέγξαςε φηη ζηε θάζε ηεο ππνδνρήο έιαβε ρψξα γλσξηκία κε ην ζρνιηθφ ζχκβνπιν ηεο εηδηθφηεηαο
(Γξάθεκα 2). Σα αλσηέξσ επξήκαηα είλαη ζε πιήξε αληηζηνηρία κε ηελ Ώλζνπνχινπ (1999, ζ. 48-49) πνπ
αλαθέξεη φηη «…θαηά ηελ ππνδνρή ν δηδάζθσλ έξρεηαη ζε γλσξηκία κε ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ, μελαγείηαη
ζηνπο ρψξνπο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ελεκεξψλεηαη ζε ιεηηνπξγηθά θαη πξαθηηθά ζέκαηα…».
ΐαζκνινγψληαο ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ πξνθάιεζε ε ππνδνρή ζην λενδηφξηζην εθπαηδεπηηθφ, ζηελ
θιίκαθα 1: θαζφινπ έσο 5: πνιχ, ην 33,3% δήισζε «κέηξηα» ηθαλνπνίεζε (Γξάθεκα 3), κε ην βαζκφ
ηθαλνπνίεζε ζηελ θιίκαθα 1-5 λα έρεη κέζε ηηκή 3,59 θαη ηηο γπλαίθεο λα είλαη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλεο
έλαληη ησλ αλδξψλ (Γξάθεκα 4).
Χο πξνο ην βαζκφ θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ηνπ λενδηφξηζηνπ απφ ην δηεπζπληή, ζηελ θιίκαθα 1:
θαζφινπ έσο 5: πνιχ, παξαηεξνχκε φηη νη κέζνη φξνη θπκάλζεθαλ απφ 1,65 έσο 2,63 (Γξάθεκα 5). Πξνεγείηαη
ε αλάγθε ηεο απηνεθηίκεζεο κε κέζν φξν 2,63 θαη έπνληαη ε αλάγθε ηεο απηνπξαγκάησζεο κε κέζν φξν 2,55,
νη θνηλσληθέο αλάγθεο κε κέζν φξν 2,44 θαη νη αλάγθεο ηεο αζθάιεηαο κε κέζν φξν 2,4. Σειεπηαίεο έρνπκε ηηο
θπζηνινγηθέο αλάγθεο κε κέζν φξν ζην πνιχ ρακειφ 1,65. Σν ηειεπηαίν ελδερνκέλσο λα νθείιεηε ζην φηη ην
δείγκα καο απαξηίδεηαη απφ ππνθείκελα πνπ ιφγσ δεδνκέλσλ (πρ εμαζθαιηζκέλν θαηάιπκα) έρνπλ επηιέμεη ηνλ
ηφπν εξγαζίαο ηνπο σο ηφπν κφληκεο δηακνλήο. Ώμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ηα ππνθείκελα ηνπ δείγκαηνο
επηβεβαηψλνπλ ηε ζεσξία ηεο ηεξάξρηζεο ησλ αλαγθψλ ηνπ Maslow.
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Ώλαθνξηθά κε ηα επαγγεικαηηθήο θχζεσο πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζαλ νη εθπαηδεπηηθνί θαηά ηελ
είζνδφ ηνπο ζην επάγγεικα θαη ηελ άζθεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ, αμηνζεκείσηε ζέζε θαηαγξάθνπλ νη
δπζθνιίεο πνπ έρνπλ ζπλάθεηα κε ππεξεζηαθά ζέκαηα ζε πνζνζηφ 68%. Σν γεγνλφο απηφ ελδερνκέλσο λα
σθείιεηαη ζηελ άγλνηά ηνπο σο πξνο ην γξαθεηνθξαηηθφ ηξφπν νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ.
Ώθνινπζνχλ ε αλαζθάιεηα σο πξνο ηελ παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή επάξθεηα κε πνζνζηά 33,3% θαη 29,3%
αληίζηνηρα (Γξάθεκα 6 & 7) γεγνλφο πνπ απνξξέεη απφ ηελ ειιεηκκαηηθή θάιπςε ησλ πεδίσλ απηψλ θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ βαζηθψλ ηνπο παλεπηζηεκηαθψλ ζπνπδψλ. Οη άλδξεο ζπλαληνχλ πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο ζπλαθείο
κε ηα ππεξεζηαθά ζέκαηα (Γξάθεκα 8) ελψ νη γπλαίθεο αληηκεησπίδνπλ πεξηζζφηεξε αλαζθάιεηα σο πξνο ηελ
παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή ηνπο επάξθεηα θαζψο θαη δπζθνιίεο αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο καζεηέο (Γξάθεκα 9).
Χο πξνο ηηο ελέξγεηεο κε ηηο νπνίεο ν δηεπζπληήο ζπλέβαιε ζηελ απνηειεζκαηηθή έληαμε ηνπ
λενδηφξηζηνπ, παξαηεξνχκε φηη νη κέζνη φξνη ησλ απαληήζεσλ θπκαίλνληαη ζηελ θιίκαθα 1: θαζφινπ έσο 5:
πνιχ απφ 2,59 έσο 3,23 (Γξάθεκα 10). ηελ πξψηε ζέζε βξίζθεηε ε αλαγλψξηζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ζηε ζρνιηθή κνλάδα κε κέζν φξν 3,23 θαη αθνινπζεί ν έπαηλνο ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ κε κέζν
φξν 3,04. Ώλάινγα επξήκαηα έρνπλ θαηαγξαθεί θαη ζηελ έξεπλα ηεο Ώλαγλψζηνπ (2015, ζ. 101).
Ώλαθνξηθά κε ηηο ελέξγεηεο ηνπ δηεπζπληή ζην πεδίν ηεο ππνθίλεζεο ηνπ λενδηφξηζην εθπαηδεπηηθφ,
δηαπηζηψλνπκε φηη αμηνπνηήζεθε πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή πξσηίζησο, ε δεκηνπξγία ζεηηθνχ θιίκαηνο κε κέζε
ηηκή 3,47 θαη αθνινχζσο, ε επηβξάβεπζε ησλ ελεξγεηψλ ηνπ κε κέζε ηηκή 2,97 θαη ε αλάδεημε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ηνπ έξγνπ κε κέζε ηηκή 2,76 (Γξάθεκα 11). Σν παξφλ εξεπλεηηθφ εχξεκα ελαξκνλίδεηαη κε ηελ
επηζπκία ησλ ίδησλ ησλ λενδηφξηζησλ φπσο απηή απνηππψλεηαη ζηελ έξεπλα ηεο Υαηδή (2015, ζ. 91).
ην πεδίν ησλ ελεξγεηψλ πνπ έγηλαλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ δηεπζπληή, πνπ ζηφρν είραλ ηελ
επαγγεικαηηθή ελδπλάκσζε ησλ λέσλ εθπαηδεπηηθψλ, ζηελ πξψηε ζέζε κε κέζε ηηκή 3,32 θαηαηάζζεηαη ε
ππνζηήξημε ησλ πξσηνβνπιηψλ πνπ αλέιαβε ν εθπαηδεπηηθφο κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ζρνιείνπ.
Ώθνινπζνχλ ε αμηνπνίεζε ησλ ηδηαίηεξσλ ηθαλνηήησλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηνπ
ζρνιείνπ κε κέζε ηηκή 3,08, ε θηλεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην λα εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ θαη πξνζπκία
γηα ζπλεξγαζία κε κέζε ηηκή 2,93 θαη ε εκπινθή ηνπο ζηε ιήςε απνθάζεσλ κε κέζε ηηκή 2,89. ηελ ηειεπηαία
ζέζε κε κέζε ηηκή κφιηο 2,65 βξέζεθε ν επηκεξηζκφο επζχλεο πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ε αλάιεςε
εγεηηθψλ θαζεθφλησλ απφ ηελ πιεπξά ηνπο (Γξάθεκα 12). Σα αλσηέξσ είλαη ζε αξκνλία κε ηα επξήκαηα ηεο
Υαηδή (2015) φπνπ θη εθεί ζηελ ηειεπηαία ζέζε βξέζεθε, ν επηκεξηζκφο επζχλεο θαη ε αλάιεςε εγεηηθψλ
θαζεθφλησλ, σο απφξξνηα ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.
Ώλαθνξηθά κε ηηο ελέξγεηεο ηνπ δηεπζπληή πνπ απνζθνπνχζαλ ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ λένπ
εθπαηδεπηηθνχ, ζηηο πξψηεο ζέζεηο ζπλαληάκε ηηο ελέξγεηεο ηνπ δηεπζπληή πνπ επηθέξνπλ ηε δεκηνπξγία ζεηηθνχ
θιίκαηνο θαη ζπλζεθψλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε κέζε ηηκή 3,35 θαη 3,12 αληίζηνηρα
(Γξάθεκα 13). Σα επξήκαηα απηά επηβεβαηψλνπλ παιαηφηεξεο κειέηεο φπσο απηέο ηεο ηεθάλνπ (2013) θαη ηεο
Υαηδή (2015).
ρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο επηρείξεζε λα εληζρχζεη
ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ «δφθηκσλ» εθπαηδεπηηθψλ, ηα ππνθείκελα δειψζαλ ζε πνζνζηφ 68% φηη, ν
δηεπζπληήο αμηνπνίεζε ηελ πξνζσπηθή επαθή κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη κεξχκλεζε γηα ηελ αλάπηπμε θιίκαηνο
ζπλεξγαζίαο θαη αιιεινβνήζεηαο ελψ αλαθνξηθά κε ηελ άζθεζε δηαθξηηηθήο-γφληκεο θξηηηθήο θαη ηελ
πξνζπάζεηα άκβιπλζεο ησλ αληηζέζεσλ ην δείγκα είλαη κνηξαζκέλν (Γξάθεκα 14). ζνλ αθνξά ζηνπο ηξφπνπο
κε ηνπο νπνίνπο ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ελζάξξπλε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, θαίλεηαη φηη νη
γπλαίθεο έρξηδαλ κεγαιχηεξεο ππνζηήξημεο (Γξάθεκα 15) θαζψο ην 65.8% δηέθξηλε θαη ελέθξηλε ηε δηαθξηηηθή
θαη γφληκε θξηηηθή ηνπ δηεπζπληή, έλαληη ηνπ 34.2% ησλ αλδξψλ.
3.2. πκπεξάζκαηα
Δ ππνδνρή ηνπ λένπ εθπαηδεπηηθνχ δηεθπεξαηψζεθε ζε πνζνζηφ 93,4% κε ηελ θπζηθή παξνπζία ηνπ
δηεπζπληή ή ηνπ ππνδηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη είρε σο πεδίν εζηίαζήο ηεο πξσηίζησο ηε γλσξηκία κε
ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη ηε γλσξηκία κε ηνπο ρψξνπο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Ώμηνζεκείσην εχξεκα
απνηειεί φηη ιηγφηεξν απφ ην 3% ηνπ δείγκαηνο θαηέγξαςε σο κέξνο ηεο ππνδνρήο ηε γλσξηκία-επαθή κε ην
πξφζσπν πνπ ρξεψλεηαη ηελ παηδαγσγηθή θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, δειαδή ην ζρνιηθφ ζχκβνπιν. Ο
βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, απφ ηελ ππνδνρή πνπ ηνπο επηθπιάρζεθε, είλαη κηθξφο, κε ην
πξφβιεκα ηεο ειιεηκκαηηθήο ππνδνρήο λα θαηαγξάθεηαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηνπο άλδξεο.
Ο δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο κεξίκλεζε γηα λα θαιχςεη, ηηο εθδεισκέλεο απφ ηνπο
λενδηφξηζηνπο εθπαηδεπηηθνχο αλάγθεο, πνπ θπξίσο είραλ αλαθνξά ζην πεδίν ηεο απηνεθηίκεζεο (γλσζηηθέο
αλάγθεο) θαη ζην πεδίν ηεο απηνπξαγκάησζεο (ελεξγνπνίεζε αηνκηθψλ ηθαλνηήησλ θαη δπλαηνηήησλ).
Οη εθπαηδεπηηθνί θαηά ηελ είζνδφ ηνπο ζηνλ επαγγεικαηηθφ βίν δειψλνπλ φηη αληηκεησπίδνπλ
δπζθνιίεο ζπλαθείο κε ππεξεζηαθήο θχζεσο ζέκαηα. Οη δπζθνιίεο απηέο απνξξένπλ απφ ηελ άγλνηά ηνπο
αλαθνξηθά κε ηε γξαθεηνθξαηηθή δνκή, νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη εθδειψλνληαη ζε
κεγαιχηεξν βαζκφ ζηνπο άλδξεο. Ώμηνζεκείσηε είλαη θαη ε δεισζείζα αλαζθάιεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θπξίσο
ησλ γπλαηθψλ, σο πξνο ηελ παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή ηνπο επάξθεηα. Ώπηή απνξξέεη απφ ηελ ειιεηκκαηηθή
θάιπςε ησλ πεδίσλ απηψλ ζηε δηάξθεηα ησλ βαζηθψλ ηνπο παλεπηζηεκηαθψλ ζπνπδψλ θαη δηνγθψλεηαη ιφγσ

483

1st International Congress on Management of Educational Units
December 7-9, 2018, Thessaloniki, Greece

ηεο κεγάιεο ρξνληθήο πεξηφδνπ πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ηεο νινθιήξσζεο ησλ ζπνπδψλ θαη ηεο έλαξμεο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ επαγγεικαηηθνχ βίνπ.
Ο δηεπζπληήο σο εγέηεο, είλαη ην πξφζσπν πνπ ζπλέβαιε ζηελ απνηειεζκαηηθή έληαμε ησλ λέσλ
εθπαηδεπηηθψλ κε ελέξγεηεο φπσο ε αλαγλψξηζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο ζηε ζρνιηθή κνλάδα, ν έπαηλνο ησλ
πξνζπαζεηψλ ηνπο, ε θαζνδήγεζε θαη ελζάξξπλζε απηψλ ζην δηδαθηηθφ έξγν πνπ θιήζεθαλ λα
δηεθπεξαηψζνπλ, ε ψζεζε ηνπο πξνο ηε δηαξθή βειηίσζε θαη ε πξνβνιή ηεο εξγαζία ηνπο ζηελ θνηλσλία.
Ο δηεπζπληήο είλαη επίζεο ην πξφζσπν πνπ κεξίκλεζε γηα ηελ παξψζεζε ησλ λενδηφξηζησλ
εθπαηδεπηηθψλ κε ελέξγεηεο πνπ απέβιεπαλ ζηε δεκηνπξγία ζεηηθνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο, ζηελ επηβξάβεπζε ησλ
ελεξγεηψλ-πξσηνβνπιηψλ θαζψο θαη ζηελ αλάδεημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ.
Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ν δηεπζπληήο-εγέηεο ππνζηήξημε ηηο πξσηνβνπιίεο
θαη αμηνπνίεζε ηηο ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπκβάιινληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ζηελ
επαγγεικαηηθή ηνπο ελδπλάκσζε.
Δ δηαζθάιηζε ζεηηθνχ θιίκαηνο θαη ζπλζεθψλ ζπλεξγαζίαο, ε παξνρή δπλαηφηεηαο αλάιεςεο
πξσηνβνπιηψλ, ε επηβξάβεπζε ησλ πξνζπαζεηψλ θαη ε αλάδεημε ησλ ηδηαίηεξσλ ηθαλνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ
απνηέιεζαλ εξγαιεία ζηε δηάζεζε ηνπ δηεπζπληή γηα λα επηδηψμεη ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ
λενδηφξηζησλ εθπαηδεπηηθψλ. πγρξφλσο, ν δηεπζπληήο αμηνπνηψληαο ηελ πξνζσπηθή επαθή κε ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο θαη κεξηκλψληαο ζην λα αλαπηπρζεί θιίκα ζπλεξγαζίαο θαη αιιεινβνήζεηαο, επεξέαζε ηελ
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ ηειεπηαίσλ.
3.3. Πξνηάζεηο
Με ηελ παξνχζα εηζήγεζε αλαδεηθλχεηαη ε έιιεηςε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη ηεο ζπζηεκαηηθήο θαη
νξγαλσκέλεο δηαδηθαζίαο ππνδνρήο θαη ππνζηήξημεο ηνπ λένπ εθπαηδεπηηθνχ. Σαπηνρξφλσο θαηαγξάθεηαη ε
ζεηηθή ζπκβνιή πνπ έρεη ν δηεπζπληήο σο εγέηεο ζηελ θάιπςε αλαγθψλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή έληαμε ησλ
λέσλ εθπαηδεπηηθψλ.
Βθπνξεχεηαη σο αλαγθαηφηεηα ε ζχζηαζε ελφο κεραληζκνχ ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο πνπ ζα
δηεθπεξαηψλεη ηελ ππνδνρή ηελ έληαμε θαη ηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο
θαη ε δεκηνπξγία ελφο ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ζα βξίζθεηαη ζε ακθίδξνκε επηθνηλσλία θαη ελαξκφληζε κε ηε
ζπλνιηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη ζα ζπκβάιεη ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ, ζηελ παξψζεζε θαη ηελ
επαγγεικαηηθή αλάπηπμε-ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
Δ κεληνξηθή θαζνδήγεζε είλαη αλαγθαίν λα απνηειέζεη ηκήκα ελφο επξχηεξνπ ζρεδίνπ
επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο, πνπ ζα έξζεη λα ππεξεηήζεη ζπγθεθξηκέλν φξακα, ηθαλνπνηψληαο αθαδεκατθά
θξηηήξηα ηφζν ζηελ επηινγή πξνζψπσλ φζν θαη ζηελ επηκφξθσζε απηψλ σο κέληνξεο. πγρξφλσο ηα θίλεηξα λα
απνηειέζνπλ ηελ ππμίδα πνπ ζα θαηεπζχλεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ
θαη νη ζεσξίεο ππνθίλεζεο ην εξγαιείν ζηε δηάζεζε ηνπ δηεπζπληή ψζηε λα αληρλεχζεη πνηα θίλεηξα θαζνξίδνπλ
ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θάζε πθηζηακέλνπ θαη ελ ζπλερεία λα πξνθξίλεη ηηο ελδεδεηγκέλεο θαηά πεξίπησζε
ζηξαηεγηθέο παξψζεζεο.
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ΠΕΝΏΚΏ ΠΒΡΕΒΥΟΜΒΝΧΝ

Πεξίιεςε
Βηζαγσγή
Βλλνηνινγηθή απνζαθήληζε - Θεσξίεο παξψζεζεο
Δ ρνιηθή κνλάδα θαη παξάγνληεο παξψζεζεο
Βίδε θηλήηξσλ θαη αλάγθεο
Πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη λνκνζεζία.
πκπεξάζκαηα
ΐηβιηνγξαθία

Πεξίιεςε

Δ παξαθίλεζε ζε ζπζρεηηζκφ κε ηελ εγεζία ελφο νξγαληζκνχ,φπσο είλαη ε ζρνιηθή κνλάδα,
ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ θαη ησλ ζηφρσλ απηήο. Δ ζπγθεθξηκέλε κειέηε, θαηαδεηθλχνληαο ηελ
ζπνπδαηφηεηα ησλ παξαπάλσ, αλαθέξεη ηελ ζχγρξνλε λνκνζεζία, ηελ δηαηχπσζε ζρεηηθψλ ζεσξηψλ, θαζψο θαη
ηα θίλεηξα πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ.
χκθσλα κε ηνλ Μαληδάξε ν ξφινο ηνπ εγέηε ζε θάζε νξγαληζκφ είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφο θαη ε
ηθαλφηεηα εγεζίαο είλαη κηα βαζηθή παξάκεηξνο γηα ηελ επηηπρία ή ηελ απνηπρία ελφο νξγαληζκνχ σο πξνο ηελ
επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί. Έηζη, ν ξφινο ηεο εγεζίαο ηνπ ζρνιηθνχ δηεπζπληή είλαη ηδηαίηεξα
ζεκαληηθφο θαη παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ δηακφξθσζε θαη ζηε δηαηήξεζε ελφο ζρνιηθνχ θιίκαηνο
θαηάιιεινπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλαπηπμηαθψλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ.
Ο επηθεθαιήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο,πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα ππνθηλήζεη ηνπο εξγαδνκέλνπο πξνο
ηελ επηζπκεηή θαηεχζπλζε, πξέπεη λα ηνπο δψζεη ηα θαηάιιεια θίλεηξα ηα νπνία είλαη δηαθνξεηηθά γηα ηνλ
θάζε εξγαδφκελν. Δ παξψζεζε είλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία νη εξγαδφκελνη ζε κία κνλάδα, ηίζεληαη ζε
θίλεζε, θαηεπζχλνληαη θαη πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο έλα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ.

Δ ππνθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, είλαη έλα ζέκα πνπ έρεη απαζρνιήζεη ζεκαληηθφ αξηζκφ κειεηεηψλ θαη
έρνπλ αλαπηπρζεί πνιιέο ζεσξίεο γχξσ απφ απηή. Οη ζπλεζέζηεξεο ζεσξίεο ζρεηίδνληαη κε θίλεηξα νηθνλνκηθήο
θαη θνηλσληθήο θχζεο. Ώπφ ηηο πην γλσζηέο ζεσξίεο ππνθίλεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, είλαη ε Θεσξία ηεο
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Εεξάξρεζεο Ώλαγθψλ ηνπ Maslow, ε Θεσξία ηνπ Herzberg, ε Θεσξία ηνπ McClelland, ε Θεσξία ησλ
Πξνζδνθηψλ θαη ε Θεσξία ηεο Εζνηηκίαο νη νπνίεο θαη παξνπζηάδνληαη παξαθάησ.
Λέμεηο Κιεηδηά: Παξψζεζε, θίλεηξα, εγέηεο, αλάγθεο, επίηεπμε ζηφρσλ
Δηζαγσγή
Δ νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επεξεάζεη ζεκαληηθά ηελ βησζηκφηεηα θαη ηε ιεηηνπξγία φισλ ησλ
επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη είηε ζην δεκφζην, είηε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.
Βηδηθφηεξα ζηνλ θιάδν ηεο εθπαίδεπζεο ε κείσζε ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ θαζψο θαη νη πεξηθνπέο ζηνπο
κηζζνχο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζηζηνχλ ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπο αθφκε πην δχζθνιν. Γηα λα κπνξέζνπλ ηα
ζρνιεία λα εμαζθαιίζνπλ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο, είλαη απαξαίηεηε ε παξψζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο.
Δ παξψζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε
δηνίθεζε αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ. Δ δηνηθνχζα αξρή ελφο νξγαληζκνχ, θαη εηδηθά ζηνλ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε
δηνηθνχζα αξρή ελφο ζρνιείνπ, κπνξεί λα δψζεη θίλεηξα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ψζηε λα είλαη πεξηζζφηεξν
δεκηνπξγηθνί θαη απνηειεζκαηηθνί. Τπάξρνπλ δηάθνξεο ζεσξίεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γχξσ απφ ηελ
παξψζεζε/ππνθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη νη νπνίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο εξγαιεία γηα ηελ
ελεξγνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα ζρνιεία.
Δ εηζήγεζε απνζθνπεί ζηελ εθαξκνγή ησλ ζεσξηψλ παξψζεζεο ζηελ πξάμε. Πξνζπαζεί λα δείμεη,
πσο νη ζεσξίεο απηέο, κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ απφ ηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ, ψζηε νη εθπαηδεπηηθνί λα
βειηηψζνπλ ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπο θαη λα κπνξέζνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηα δηάθνξα δεηήκαηα πνπ
αλαθχπηνπλ ζε θαζεκεξηλή βάζε κέζα ζηελ ζρνιηθή θνηλφηεηα, θαζψο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ έρεη
πξνθαιέζεη ε νηθνλνκηθή χθεζε θαη ην γεληθφηεξν θιίκα απαηζηνδνμίαο πνπ επηθξαηεί.
Δλλνηνινγηθή απνζαθήληζε – ζεσξίεο παξψζεζεο
χκθσλα κε ηνλ Σξηιηαλφ (2003) ε παξψζεζε ζπληζηά ηε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία νη εξγαδφκελνη
ζε κία κνλάδα, ηίζεληαη ζε θίλεζε, θαηεπζχλνληαη θαη πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο έλα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ. Δ
ππνθίλεζε νπζηαζηηθά είλαη κηα ςπρνινγηθή δηαδηθαζία πνπ κπνξεί λα δψζεη θίλεηξα θαη λα σζήζεη ηνλ
εξγαδφκελν ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ. χκθσλα κε ηελ Κνπθίδνπ (2001) ε ππνθίλεζε νξίδεηαη σο
«ε ζπλαηζζεκαηηθή εθείλε θαηάζηαζε ε νπνία θηλεί ή παξαθηλεί έλα άηνκν λα ελεξγήζεη θαηά έλαλ νξηζκέλν
ηξφπν». Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη, γηα φιεο απηέο ηηο ελέξγεηεο θαη πξσηνβνπιίεο πνπ αλαιακβάλνληαη απφ ηηο
δηνηθεηηθέο αξρέο, ψζηε ν εξγαδφκελνο λα απμήζεη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ θαη λα πξνζθέξεη ηα κέγηζηα ζηνλ
νξγαληζκφ ζηνλ νπνίν απαζρνιείηαη (Υπηήξεο, 2001). Ο Ώληψλεο Καξακπάηζνο ζην βηβιίν ηνπ «ΐαζηθά
ζέκαηα Παηδαγσγηθψλ θαη δηδαθηηθήο» αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά πσο γχξσ απφ απηφ ην ζέκα πνιιέο θνξέο
ρξεζηκνπνηείηαη ε έλλνηα παξψζεζε ή παξαθίλεζε ή ελζάξξπλζε ή παξφηξπλζε κε ηελ ίδηα ζεκαζία. Χζηφζν
ε έλλνηα ηεο παξψζεζεο ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ παξαθίλεζε πνπ ζεκαίλεη πξνζπαζψ λα θάλσ θάπνηνλ λα
αξρίζεη θάηη, ή κε ηελ ελζάξξπλζε πνπ ζεκαίλεη πξνζπαζψ λα δψζσ ζάξξνο ζε θάπνηνλ λα θάλεη θάηη ή κε ηελ
παξφηξπλζε πνπ ζεκαίλεη πξνηξέπσ θάπνηνλ λα θάλεη θάηη, ζεκαίλεη φηη σζψ θάπνηνλ λα θάλεη θάηη ελψ
ηαπηφρξνλα ηνπ δίλσ ηελ αίζζεζε φηη είκαη δίπια ηνπ θαη ηνλ βνεζψ. χκθσλα κε ηνλ Wledkowski, 1984 ε
παξψζεζε είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ παξαθίλεζε, ελζάξξπλζε θαη παξφηξπλζε. Πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ε
ππνθίλεζε είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο κπνξεί
λα νδεγήζεη ζηελ αχμεζε ηεο επηζπκίαο ηνπ εξγαδνκέλνπ, λα πξνζθέξεη ην κέγηζην δπλαηφ.
Ο εγέηεο κέζα ζηα πιαίζηα ελφο νξγαληζκνχ ζπληνλίδεη, θαζνδεγεί, ππνθηλεί ζπκβνπιεχεη,
αληακείβεη, ππνζηεξίδεη θαη πείζεη ηνπο πθηζηάκελνπο ηνπ θαη ειέγρεη. Τπφ ηελ έλλνηα απηή ε έλλνηα ηνπ εγέηε
δελ είλαη ζπλψλπκε κε εθείλε ηνπ δηνηθεηή/δηεπζπληή. Ο εγέηεο ζε έλα νξγαληζκφ δελ έρεη σο απνζηνιή λα
ιακβάλεη κφλν απνθάζεηο. Άιισζηε ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ πνπ έρεη λα επηηειέζεη έλαο νξγαληζκφο θαη ε
επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ, εμαξηάηαη θπξίσο απφ αλζξψπνπο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε ηθαλφηεηα εγεζίαο είλαη
κηα βαζηθή παξάκεηξνο γηα ηελ απνηπρία ή ηελ επηηπρία ελφο νξγαληζκνχ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ
έρνπλ ηεζεί (Μαληδάξεο, 2008).
Δ θαηάιιειε εγεζία έρεη άκεζε επίδξαζε ζηελ κάζεζε ησλ καζεηψλ θαζψο ν εγέηεο έρεη ηελ
ηθαλφηεηα λα δηακνξθψλεη έλα επηζπκεηφ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαλσηηθφ πεξηβάιινλ. Δ εγεζία είλαη κηα
εμαηξεηηθά ζεκαληηθή παξάκεηξνο γηα ηελ εθάζηνηε ζρνιηθή κνλάδα θαζψο ζπλδέεηαη κε ηελ πξνζήισζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί. Ο εγέηεο ζηα πιαίζηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο
δηαδξακαηίδεη έλα ξφιν ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ. Με ηελ ζηάζε ηνπ ζπκβάιιεη ζηελ δηακφξθσζε αιιά θαη ζηε
δηαηήξεζε ελφο ζρνιηθνχ θιίκαηνο ηθαλνχ λα επηηπγράλεη ζηφρνπο θαη λα παξέρεη πνηνηηθέο ππεξεζίεο.
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πσο αλαθέξεη ν Κφληεο είλαη αλαγθαίν ν εγέηεο πξνθεηκέλνπ λα παξαθηλήζεη ηνπο εξγαδφκελνπο,
πξνο ηελ θαηεχζπλζε πνπ απηφο επηζπκεί, πξέπεη λα ηνπο δψζεη ηα θαηάιιεια θίλεηξα. Σα θίλεηξα απηά,
κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθά γηα ηνλ θάζε εξγαδφκελν αιιά φπνηα θαη λα είλαη απηά, κπνξνχλ ηα θέξνπλ ηα
θαιχηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα ζε έλαλ νξγαληζκφ.
Δ παξψζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, είλαη έλα ζέκα πνπ έρεη απαζρνιήζεη ζεκαληηθφ αξηζκφ κειεηεηψλ
θαη έρνπλ αλαπηπρζεί πνιιέο ζεσξίεο γχξσ απφ απηή. Οη ζπλεζέζηεξεο ζεσξίεο γχξσ απφ ηελ παξψζεζε ησλ
εξγαδνκέλσλ ζρεηίδνληαη κε θίλεηξα νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο θχζεο. Υαξαθηεξηζηηθά, ην κεγαιχηεξν κέξνο
απηψλ βαζίδνληαη απνθιεηζηηθά ζηελ παξνρή νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ θαη θηλήηξσλ επηβξάβεπζεο, ρσξίο λα
εκβαζχλνπλ ζε άιιεο πηπρέο ηεο δσήο ηνπ εξγαδφκελνπ.
Ώπφ ηηο πην γλσζηέο ζεσξίεο ππνθίλεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, είλαη ε Θεσξία ηεο Εεξάξρεζεο Ώλαγθψλ
ηνπ Maslow, ε Θεσξία ηνπ Herzberg, ε Θεσξία ηνπ McClelland, ε Θεσξία ησλ Πξνζδνθηψλ θαη ε Θεσξία ηεο
Εζνηηκίαο. ην ζεκείν απηφ ζα αλαιπζνχλ θάπνηεο απφ απηέο ηηο ζεσξίεο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ,
ψζηε λα βειηησζεί ε απνδνηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο.
χκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Maslow νη αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ είλαη ηεξαξρεκέλεο ζε θπζηνινγηθέο
αλάγθεο, ζε αλάγθεο αζθάιεηαο, ζε θνηλσληθέο αλάγθεο, ζε αλάγθεο απηνεθηίκεζεο θαζψο θαη ζε αλάγθεο
απηνπξαγκάησζεο. Ο ίδηνο ππνζηεξίδεη ν άλζξσπνο εξγάδεηαη θαη αλαπηχζζεη δηάθνξεο δξάζεηο πξνθεηκέλνπ
λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ηνπ. Ο άλζξσπνο ζχκθσλα κε ηνλ Maslow πξέπεη λα ηθαλνπνηήζεη κε ηε ζεηξά ηηο
αλάγθεο ηνπ γηα λα πεξάζεη ζην επφκελν ζηάδην. Ώλ δελ ηθαλνπνηήζεη ηηο πξψηεο αλάγθεο ηνπ δε κπνξεί λα
κεηαβεί ζε επφκελν ζηάδην αλαγθψλ, ζπλεπψο δε κπνξνχλ λα δνζνχλ θίλεηξα πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο ηειηθέο
αλάγθεο αλ δελ έρνπλ πξνεγεζεί θίλεηξα γηα ηελ θάιπςε ησλ πξσηαξρηθψλ. ηαλ κηα θαηεγνξία αλαγθψλ
ηθαλνπνηεζεί ηφηε ε επφκελε ζα πάξεη ηελ ζέζε ηεο. Βπνκέλσο, δηαξθψο ππάξρεη κηα θαηεγνξία αλαγθψλ πνπ
παξαθηλεί ηνλ άλζξσπν.
χκθσλα ζεσξία ησλ δχν παξαγφλησλ ηνπ Hertzberg, ππάξρνπλ δχν εηδψλ παξάγνληεο, απηνί πνπ
κπνξνχλ λα δηαηεξήζνπλ έλαλ εξγαδφκελν ζηε ζέζε ηνπ θαη απηνί πνπ κπνξνχλ λα ηνπ δψζνπλ θίλεηξα ψζηε
λα βειηηψζεη ηελαπφδνζε ηνπ θαη ηελ δηάζεζε ηνπ γηα κεγαιχηεξε πξνζθνξά. ηελ πξψηε
θαηεγνξία παξαγφλησλ αλήθνπλ ε ακνηβή, νη αζθάιεηα πνπ ν εξγαδφκελνο αηζζάλεηαη θαζψο θαη νη ζσζηέο θαη
ηδαληθέο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο. ηε δεχηεξε θαηεγνξία παξαγφλησλ αλήθνπλ ε αλαγλψξηζε, ε επηβξάβεπζε θαη
ε εμέιημε, δειαδή παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ επραξίζηεζε θαη παξαθίλεζε ζηνπο εξγαδφκελνπο γηα φζν ην
δπλαηφλ πςειφηεξε απφδνζε.
Δ Θεσξία ηνπ McClelland δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο ζεσξίεο δηφηη
αλαγλσξίδεη φηη ν θάζε εξγαδφκελνο έρεη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο. Γεληθφηεξα, ν ίδηνο θαηεγνξηνπνηεί ηηο αλάγθεο
ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο: 1) ε αλάγθε γηα ηελ επίηεπμε ζηφρσλ, 2) ε αλάγθε γηα
δεκηνπξγία δεζκψλ κέζα ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη 3) ε αλάγθε γηα απφθηεζε εμνπζίαο. χκθσλα κε απηφ
ην δηαρσξηζκφ, ν θάζε εξγαδφκελνο θιίλεη πεξηζζφηεξν πξνο κηα θαηεγνξία αλαγθψλ, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη
πξέπεη λα ηνπ δνζνχλ ζπγθεθξηκέλα θίλεηξα, ηα νπνία ζα ηνλ νδεγήζνπλ ζηελ ηθαλνπνίεζε απηψλ ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθψλ. Βπνκέλσο ν εγέηεο ζα δηαθξίλεη ηηο αλάγθεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ θάζε εξγαδφκελν
θαη ζα δψζεη ζε απηφλ ηα θαηάιιεια θίλεηξα.
χκθσλα κε ηε Θεσξία ησλ Πξνζδνθηψλ (Vroom), θάζε άλζξσπνο πξνζδηνξίδεη ηα επηζπκεηά γηα
εθείλνλ απνηειέζκαηα, ζχκθσλα κε ηελ πξνηίκεζή ηνπ θαη επηιέγεη ηελ αλάινγε αληίδξαζή ηνπ, αλάινγα κε
ηελ πξνζδνθία ηνπ, δειαδή ηελ εθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο λα πεηχρεη απηά ηα απνηειέζκαηα. πλεπψο, ην
άηνκν ππνθηλείηαη κε ην ζπλδπαζκφ ησλ δχν απηψλ παξαγφλησλ.
Δ Θεσξία ηεο Εζνηηκίαο απνηειεί ηε ζπκπιεξσκαηηθή ζεσξία ηεο Θεσξίαο ησλ Πξνζδνθηψλ θαη
αλαθέξεηαη ζην κέηξν δηθαίνπ πνπ ληψζεη ν εξγαδφκελνο ζπγθξίλνληαο ηελ πξνζπάζεηά ηνπ κε ην απνηέιεζκα
απηήο (ηθαλνπνίεζε) ή ηελ πξνζπάζεηα ζπλαδέιθσλ ηνπ αληίζηνηρα. Δ αίζζεζε δηθαηνζχλεο (ηζνηηκία
πξνζπάζεηαο - απνηειέζκαηνο) ππνθηλεί ηνλ εξγαδφκελν λα πξνζπαζήζεη εθφζνλ απηφ ζα εθηηκεζεί θαη
αληίζηξνθα. Βπνκέλσο ζα αλαηίζεληαη ζηνλ εξγαδφκελν εξγαζίεο πνπ μέξεη θαη κπνξεί λα θάλεη θαη ζα ζπλδεζεί
ε απφδνζε ηνπ κε ηηο αληακνηβέο ηνπ.Ο Παζηαξδήο φκσο, ππνζηεξίδεη πσο ε θξίζε θάζε εξγαδφκελνπ κπνξεί
λα κελ είλαη αληηθεηκεληθή, νπφηε θαζνξίδεηαη δχζθνια ν ηξφπνο αληίδξαζεο.
Ζ ζρνιηθή κνλάδα θαη παξάγνληεο παξψζεζεο
Αηάθνξεο έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζρεηηθά κε ηελπαξψζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο
ζρνιηθέο κνλάδεο ζπγθιίλνπλ φηη νη βαζηθφηεξνη παξάγνληεο ππνθίλεζεο είλαη νη απνδνρέο, ε ζπλεξγαζία κε
ηνπο ζπλαδέιθνπο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο ε επίηεπμε ζηφρσλ, ε εθηίκεζε ηφζν ησλ δηεπζπληψλ φζν
θαη ησλ ζπλαδέιθσλ, ε ζηαζεξή εξγαζία, ην ζηαζεξφ εηζφδεκα θαη ηέινο ε εθπαίδεπζε. Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά,
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νη αλαζηαιηηθφηεξνη παξάγνληεο είλαη νη ρακεινί κηζζνί θαζψο θαη νη δχζθνιεο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο (Spear,
Gould, Lee, 2000).
Σν ζέκα ησλ νηθνλνκηθψλ απνιαβψλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο Βιιάδνο, είλαη ηδηαίηεξα πεξίπινθν,
επεηδή απηέο θαζνξίδνληαη απφ ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο εθάζηνηε πνιηηηθήο εγεζίαο.Βπνκέλσο ην ζηνηρείν
απηφ δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο θίλεηξν απφ ηε δηνηθνχζα αξρή, ψζηε λα ππνθηλήζεη ηνπο εξγαδνκέλνπο.
Σν θαιφ εξγαζηαθφ θιίκα θαη νη θαιέο ζρέζεηο κεηαμχ ζπλαδέιθσλ, θαίλεηαη φηη απνηειεί ζεκαληηθφ
θξηηήξην γηα ηελ ππνθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ (Hersey, Blanchard, Johnson, 2001). χκθσλα κε έξεπλεο ε
επηθνηλσλία θαη ε επηβξάβεπζε κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ, απνηειεί ζεκαληηθφ θίλεηξν γηα βειηίσζε θαη αχμεζε
ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ εξγαδνκέλνπ. Βίλαη αμηφινγνο ν αξηζκφο, ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αλαδεηνχλ ηελ
επηβξάβεπζε απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε ηζρπξψλ δεζκψλ κε απηνχο. Δ δεκηνπξγία
νκάδαο είλαη έλαο παξάγνληαο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Ο
χιινγνο Καζεγεηψλ απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν ζεζκηθφ φξγαλν ηνπ ζρνιείνπ κε ζπγθεθξηκέλνπο ξφινπο,
δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο. Σα κέιε ηνπ πιιφγνπ Καζεγεηψλ ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ σο νκάδα δειαδή
λα αλαπηχζζνπλ ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο, λα αλαγλσξίδνπλ φηη αλήθνπλ ζε απηή ηελ νκάδα, λα ζέηνπλ ζηφρνπο θαη
λα ηνπο επηηπγράλνπλ. Ο εγέηεο κε ηελ δξάζε ηνπ, ηελ ζηάζε ηνπ, ην παξάδεηγκα ηνπ έρεη απνθαζηζηηθφ ξφιν
θαη ε ζπκβνιή ηνπ είλαη θαζνξηζηηθή ζηελ δεκηνπξγία απηήο ηεο νκάδαο.
Δ επίηεπμε ζηφρσλ είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα ππνθηλήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηηο
ζρνιηθέο κνλάδεο. ηαλ επηηπγράλνληαη νη ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί ζπιινγηθά ηφηε ν εθπαηδεπηηθφο αηζζάλεηαη
ππεξεθάλεηα, ληψζεη κεγαιχηεξε απηνεθηίκεζε θαη είλαη ηθαλνπνηεκέλνο. Ο εξγαδφκελνο θαη ζηελ παξνχζα
πεξίπησζε ν εθπαηδεπηηθφο, φηαλ αηζζάλεηαη απηά ηα ζπλαηζζήκαηα, ηφηε ληψζεη κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε,
πην ρξήζηκνο θαη έρεη κεγαιχηεξε δηάζεζε λα ζπλεηζθέξεη. Πξέπεη λα παξαηεξήζνπκε πσο ε επίηεπμε ησλ
ζηφρσλ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ απφθηεζε ζεβαζκνχ, κε ηε δεκηνπξγία ηζρπξψλ ζρέζεσλ θαζψο θαη
κε ηελ αλάπηπμε πεξηζζνηέξσλ δπλαηνηήησλ ηνπ εξγαδνκέλνπ.
Δίδε θηλήηξσλ θαη αλάγθεο
Δ παξνρή θηλήηξσλ ζπκβάιιεη ζηελ παξψζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη είλαη αλαγθαία. Σα θίλεηξα
απνηεινχλ νπζηαζηηθά ηε κεζνδεπκέλε πξνζπάζεηα λα θεξδίζεη ην ελδηαθέξνλ θαη ηε πξνζνρή ηνπ εξγαδφκελνπ
γηα ηελ απαζρφιεζή ηνπ, ψζηε λα απνδψζεη φζν ην δπλαηφλ πην απνηειεζκαηηθά. Βηδηθφηεξα, κε ηε βνήζεηα
ησλ θηλήηξσλ ν εξγαδφκελνο ππνθηλείηαη λα ιεηηνπξγήζεη γηα λα ελεξγήζεη πξνο έλα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ.
Βίλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα φινπο ηνπο νξγαληζκνχο λα ππάξρνπλ θίλεηξα ηα νπνία κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ
απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ αιιά θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπο θαηάζηαζεο κέζα ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο
ρψξν. ΐέβαηα, ηφζν ηα θίλεηξα φζν θαη νη ζεσξίεο ππνθίλεζεο ζηεξίδνληαη πάλσ ζηηο αλζξψπηλεο αλάγθεο θαη
γηα απηφ ην ιφγν ζηε ζπλέρεηα εμεηάδνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο.
Σα πξνγξάκκαηα θηλήηξσλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ πεξίπησζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε
ζρνιηθή κνλάδα, δηαρσξίδνληαη ζε ηέζζεξα επηκέξνπο ηκήκαηα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλα θίλεηξα,
φπσο ζηελ εθπαίδεπζε, ζηε δεκηνπξγία ζρέζεσλ, ζηελ επηβξάβεπζε θαζψο θαη ζηελ επίηεπμε ζηφρσλ.
1. Ζ δεκηνπξγία πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο, κπνξεί λα δψζεη ζεκαληηθά εθφδηα ζε έλαλ
εξγαδφκελν, ψζηε λα βειηηψζεη ηηο γλψζεηο ηνπ θαη θαηά επέθηαζε λα γίλεη απνδνηηθφηεξνο. χκθσλα κε
ηνπο Robinson θαη Stern (1997) ε παξνρή εθπαίδεπζεο απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθφηεξα θίλεηξα πνπ κπνξεί ν
νξγαληζκφο λα δψζεη ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ, γηα λα βειηηψζνπλ ηελ απφδνζή ηνπο. Βίλαη αλαγθαίν, νη
εθπαηδεπηηθνί ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο λα ππνθηλεζνχλ ψζηε λα απνθηήζνπλ πεξηζζφηεξεο γλψζεηο θαη λα ηηο
ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δξαζηεξηφηεηα. Μέζσ ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ν θάζε
εξγαδφκελνο έρεη ηελ επθαηξία λα εμειηρζεί, λα γίλεη απνδνηηθφηεξνο θαη λα ξπζκίζεη ζεκαληηθέο παξακέηξνπο
κεηαμχ ηεο πξνζσπηθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηνπ δσήο. Δ εθπαίδεπζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο εξγαιείν γηα
λα αλψηεξα ζηειέρε ψζηε λα απνθηήζνπλ θαιχηεξεο δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη λα κπνξέζνπλ λα δηαρεηξηζηνχλ
ην πξνζσπηθφ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. Ώθφκε, νη εθπαηδεπηηθνί, κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ εηδηθά
ζεκηλάξηα αληηκεηψπηζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ άγρνπο πνπ πξνθαιεί ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ηνπο, ψζηε
λα κελ ππφθεηληαη ζηελ εμνπζέλσζε πνπ απηφ πξνθαιεί (Evans, 1998).
2. Ζ πλεξγαζία κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ε δεκηνπξγία ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπο είλαη αθφκε έλα
θίλεηξν πνπ κπνξεί λα δνζεί ζηνπο εξγαδφκελνπο. Γηα λα δεκηνπξγεζεί έλα ζεηηθφ θιίκα κεηαμχ ησλ
εξγαδνκέλσλ, είλαη απαξαίηεην λα είλαη μεθάζαξεο νη αξκνδηφηεηεο θαη νη ξφινη ηνπ θαζελφο. Ώλ επηηεπρζεί
απηφ, ηφηε ν νξγαληζκφο ζα ιεηηνπξγεί θαιχηεξα ιφγσ ηεο αηνκηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαζψο θαη
ιφγσ ηεο νκαδηθήο. Δ δεκηνπξγία αμηνθξαηηθψλ θξηηεξίσλ ζηελ δηαλνκή ξφισλ θαη ζηελ θαηαλνκή
αξκνδηνηήησλ, κπνξεί λα βνεζήζεη ζην θιίκα θαη ζηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ. Μία ηέηνηα
θαηάζηαζε, κπνξεί λα νδεγήζεη αθφκε θαη ζηε δεκηνπξγία ηζρπξψλ δεζκψλ κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ, ψζηε λα
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αηζζάλνληαη πσο εξγάδνληαη ζε έλα πην θηιηθφ πεξηβάιινλ κε ζπλαδέιθνπο πνπ επηθνηλσλνχλ θαη γλσξίδνπλ
θαιά. πλεπψο, γίλεηαη αληηιεπηφ, πσο ε δεκηνπξγία ξφισλ θαη ν θαηακεξηζκφο ησλ εξγαζηψλ, κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ σο θίλεηξα γηα ηε δεκηνπξγία ζεηηθνχ θιίκαηνο θαη ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ
(Seyfarth, 2005).
3. Ζ επηβξάβεπζε κπνξεί λα ππνθηλήζεη ηνπο εξγαδνκέλνπο γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά. Ώλάινγα κε
ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ, πξέπεη ε δηνηθνχζα αξρή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο λα παξέρεη εηδηθέο
αληακνηβέο, πνπ ζα απμήζνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα γίλεη αθφκε πην
απνηειεζκαηηθφο. Σέηνηεο εηδηθέο αληακνηβέο, κπνξεί λα είλαη ε ζπκκεηνρή ζε ζπκβνχιηα, ε ζπκκεηνρή ζε
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαζψο θαη ε αχμεζε ησλ αξκνδηνηήησλ. Οη πξναλαθεξζείζεο αληακνηβέο, κπνξνχλ
λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ην είδνο ηεο επηβξάβεπζεο πξέπεη λα
επηιέγεηαη αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηνπ εξγαδφκελνπ, ψζηε λα απμάλεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν
ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ δέρεηαη (Evans, 1998).
4. Ζ επίηεπμε ζηφρσλ θαη ε απνηίκεζε ηνπ έξγνπ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ, κπνξεί λα
απνηειέζεη αθφκε έλα πνιχ ζεκαληηθφ θίλεηξν γηα βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Βίλαη πνιχ
ζεκαληηθφ, νη εθπαηδεπηηθνί λα έρνπλ φξακα θαη λα πξνζπαζνχλ λα πεηχρνπλ θνηλνχο ζηφρνπο. Δ ζέζπηζε
αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ θαη έπεηηα ε απνηίκεζε ηεο πξνζπάζεηαο, πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο,
κπνξεί λα ηνπο σζήζεη ζε νινέλα θαη κεγαιχηεξε θαηαβνιή πξνζπάζεηαο γηα ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο
ηνπο. Γηα λα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη έλα ηέηνην ζχζηεκα, είλαη αξρηθά απαξαίηεην λα ππάξρεη νκάδα
απνηεινχκελνη απφ κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο , πνπ ζα ζέηεη αληηθεηκεληθνχο θαη επηηεχμηκνπο ζηφρνπο
ζχκθσλα κε ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο θαη κέζα ζε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά πιαίζηα. Βπηπξνζζέησο είλαη
αλαγθαίν λα ππάξρεη θαηάιιειε ελεκέξσζε πξνο ην πξνζσπηθφ θαη ηέινο αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ.
Βίλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη δηαξθψο αλαηξνθνδφηεζε κεηαμχ φισλ φζσλ είλαη κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο.
ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ζεκεησζεί, πσο νη ζηφρνη πξέπεη λα εμεηδηθεχνληαη αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε ζρνιηθή
κνλάδα (Evans, 1998).
Πξνηάζεηο γηα ηελ βειηίσζε ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη λνκνζεζία.
Γηα λα κπνξέζνπλ λα εθαξκνζηνχλ νη ζεσξίεο παξψζεζεο ζηηο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο είλαη αλαγθαία ε
χπαξμε ελφο εγέηε, ν νπνίνο ζα επελδχζεη πάλσ ζε απηφ θαη ζα πξνζπαζήζεη λα δψζεη φζν ην δπλαηφλ
πεξηζζφηεξα θίλεηξα γηα λα ππνθηλήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ζρνιηθήο ηνπ κνλάδαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε
δηαδηθαζία ηεο ππνθίλεζεο θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη άκεζα απφ ηελ ειηθία θαη ηηο πξνζσπηθέο παξαζηάζεηο, απφ
ηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο δσήο ηνπ, ή θαη ηεο ζηαδηνδξνκίαο πνπ βξίζθεηαη ν εξγαδφκελνο, ηηο εκπεηξίεο ηνπ
θαζψο θαη απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Οη παξάγνληεο πνπ ππνθηλνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο κεηαβάιινληαη
ζπρλά θαη δηακνξθψλνληαη αλάινγα κε ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν αλαπηχζζνληαη. κσο ην θχξην
δεηνχκελν είλαη ν ζεβαζκφο θαη εθηίκεζε πξνο ην άηνκν θαη ε ζηαζεξφηεηα ηεο απαζρφιεζεο.
Γηα λα ιάβνπλ νη εξγαδφκελνη ηα εξεζίζκαηα πνπ κπνξνχλ λα ηνπο ππνθηλήζνπλ πξέπεη λα ππάξρεη ε
θαηάιιειε εγεζία. Δ εγεζία δίλεη θίλεηξα ψζηε λα βειηησζνχλ θαη λα κπνξνχλ λα επηηεινχλ ην έξγν ηνπο
πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθά.Ο Δγέηεο πξέπεη λα δηαζέηεη ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο γηα λα πξνρσξήζεη ζηηο
αιιαγέο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ βειηίσζε ηνπ έξγνπ κέζα ζηελ ζρνιηθή κνλάδα θαη απηέο
λα γίλνληαη απνδεθηέο απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο. Ο εγέηεο γλσξίδεη πνιχ θαιά ηα αλζξψπηλα ζπζηήκαηα
θηλήηξσλ, ηα ζπζηήκαηα αληακνηβψλ φπσο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηφζν ην εμσηεξηθφ φζν θαη
ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Βπηπξνζζέησο, γλσξίδεη ηα δηάθνξα είδε εγεζίαο θαζψο
θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηά κπνξνχλ λα επηδξάζνπλ πάλσ ζηελ εξγαζία, ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ
εξγαδνκέλσλ θαη ηέινο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί φηη ν
εγέηεο πξέπεη λα έρεη μεθάζαξε εηθφλα, ζρεηηθά κε ηηο αληηδξάζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ, ηελ επηκφξθσζε πνπ ζα
ρξεηαζηεί λα απνθηήζεη, ηα θίλεηξα πνπ πξέπεη λα ηνπ δνζνχλ θαζψο θαη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ πξέπεη λα
αλαπηχμνπλ, ψζηε λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηεο αχμεζεο ηεο απνδνηηθφηεηάο ηνπο (Stodgill, 1974). πλεπψο,
γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ, φηη είλαη αλαγθαία ε χπαξμε ελφο δηεπζπληή εγέηε, πνπ ζα βξεη ηξφπνπο ψζηε λα
παξσζεζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη λα πξνζθέξνπλ ην θαιχηεξν δπλαηφ εθπαηδεπηηθφ θαη παηδαγσγηθφ έξγν
(Παζηαξδήο, 2004).
Βπηπιένλ ζε έλα ζχγρξνλν ζχζηεκα φπνπ ηίζεληαη ζηφρνη θαη παξέρνληαη θίλεηξα πξνο ην
πξνζσπηθφ απηά κπνξεί λα ζπκβάιινπλ ζηελ ελδνγελή ππνθίλεζε, ζπκβάιινληαο ζηελ βειηίσζε ηφζν ησλ
εξγαδνκέλσλ φζν θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Δ ζρνιηθή κνλάδα είλαη έλαο νξγαληζκφο φπνπ είλαη
απαξαίηεην λα ππάξρεη κεραληζκφο αλαηξνθνδφηεζεο, ψζηε φινη φζνη αλήθνπλ κέζα ζηελ ζρνιηθή θνηλφηεηα
λα έρνπλ πιήξε εηθφλα ησλ εμειίμεσλ πνπ ζπληεινχληαη κέζα ζε απηή θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κε βάζε
ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί.
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ην ζεκείν απηφ ζα καο επηηξέςεηε λα αλαθεξζνχκε ζχληνκα ζηελ εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία θαη λα
πξνζπαζήζνπκε λα δνχκε πσο ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί πξνο φθεινο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο.
χκθσλα κε ηνλ λφκν 4547/12-6-2018 ζην άξζξν 4&3δ πεξί αξκνδηνηήησλ ησλ ΠΒΚΒ αλαθέξεηαη
φηη: «Μειεηνχλ ζπζηεκαηηθά ηηο εθζέζεηο πξνγξακκαηηζκνχ θαη απνηίκεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ησλ
ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ησλ Β.Κ κε ζθνπφ ηελ απνδειηίσζε ησλ αηηεκάησλ θαη ησλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ
γηα επηκφξθσζε θαη ππνζηήξημε θαη πξνβαίλνπλ ζηνλ θαηάιιειν ζρεδηαζκφ θαη πξνγξακκαηηζκφ ηνπ έξγνπ
ηνπο», ζην άξζξν 5 & 6γ αλαθέξεη φηη ην ΠΒΚΒ απνθαζίδεη: «ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ
πξνγξακκαηηζκνχ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, κε ζθνπφ ηελ εθηίκεζε ηνπ βαζκνχ επίηεπμεο ησλ
ζηφρσλ πνπ είραλ ηεζεί, ηνλ εληνπηζκφ ησλ δπζθνιηψλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίζηεθαλ θαηά ηελ
πινπνίεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, θαζψο θαη ηελ δηαηχπσζε πξνηάζεσλ βειηίσζεο γηα ην επφκελν ζρνιηθφ
έηνο», ζηελ δε παξάγξαθν δ) ηνπ ίδηνπ άξζξνπ αλαθέξεηαη φηη απνθαζίδεη γηα « ηελ ηειηθή απνηίκεζε ηνπ
εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, θαηά ηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, κε ζθνπφ ηελ εθηίκεζε ηνπ βαζκνχ επίηεπμεο ησλ
ζηφρσλ πνπ είραλ ηεζεί, ηνλ εληνπηζκφ ησλ δπζθνιηψλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίζηεθαλ θαηά ηελ
πινπνίεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, θαζψο θαη ηελ δηαηχπσζε πξνηάζεσλ βειηίσζεο γηα ην επφκελν ζρνιηθφ
έηνο». ην δε άξζξν 38 ηνπ ίδηνπ λφκνπ παξάγξαθνο 1ε) αλαθέξεηαη φηη νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ
αμηνινγνχληαη απφ ηνλ πληνληζηή ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ πνπ έρεη ηελ παηδαγσγηθή επζχλε ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο θαη απφ ηνλ Αηεπζπληή Βθπαίδεπζεο.
Βπηπιένλ ζην άξζξν 40 ν λφκνο ζέηεη ηα εμήο θξηηήξηα αμηνιφγεζεο:
α) ηθαλφηεηα δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ
β) γλψζε θαη εθαξκνγή αξρψλ εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο θαη παηδαγσγηθήο θαζνδήγεζεο
γ) Ώπνηειεζκαηηθφηεηα θαη πνηφηεηα ζηελ άζθεζε θαζεθφλησλ
Κάζε θαηεγνξία θξηηεξίσλ αλαιχεηαη ζηα εμήο επηκέξνπο θξηηήξηα κε πνιιέο ππνθαηεγνξίεο:
α) ππεξεζηαθέο ζρέζεηο θαη δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ
β) Γλψζε θαη εθαξκνγή αξρψλ εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο θαη παηδαγσγηθήο θαζνδήγεζεο
γ) Ώπνηειεζκαηηθφηεηα θαη πνηφηεηα ζηελ άζθεζε θαζεθφλησλ
ηελ παξάγξαθν 12ε) αλαθέξεηαη φηη: « Οη δηεπζπληέο, ή νη πξντζηάκελνη θαη νη ππνδηεπζπληέο ζρνιηθψλ
κνλάδσλ θαη Β.Κ …αμηνινγνχληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηελ παξάγξαθν 13 αλαθέξεηαη φηη: « Δ
βαζκνιφγεζε ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 12, δηελεξγείηαη εθφζνλ νη βαζκνινγεηέο είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο
(3). Δ θαηά ηα αλσηέξσ βαζκνιφγεζε πξαγκαηνπνηείηαη βάζεη αλψλπκνπ εξσηεκαηνινγίνπ…».
Σν δε εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβάλεη ηα εμήο θξηηήξηα:
α) ηθαλφηεηα δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ
β) ηθαλφηεηα απνηειεζκαηηθήο θαζνδήγεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζε δηνηθεηηθά θαη εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα,
ππεξεζηαθέο ζρέζεηο θαη ζπκπεξηθνξά
γ) ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο θξίζεσλ θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ
δ) αλάιεςε επζχλεο
ε) δεθηηθφηεηα ζηελ εηζαγσγή λέσλ κεζφδσλ θαη λέσλ ηερλνινγηψλ
χκθσλα κε ην γλσζηφ θαζεθνληνιφγην Φ353.1./324/105657/Α1/ΦΒΚ1340/16-10-2002 ζην άξζξν 27
αλαθέξνληαη ηα εμήο ζρεηηθά κε ην έξγν ησλ Αηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ:
1. Ο Αηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη είλαη δηνηθεηηθφο
αιιά θαη επηζηεκνληθφο παηδαγσγηθφο ππεχζπλνο ζην ρψξν απηφ.
2. Βηδηθφηεξα ν Αηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο:
α) Καζνδεγεί ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα ψζηε λα ζέζεη πςεινχο ζηφρνπο θαη λα εμαζθαιίζεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα
ηελ επίηεπμή ηνπο γηα έλα ζρνιείν δεκνθξαηηθφ θαη αλνηθηφ ζηελ θνηλσλία.
β) Καζνδεγεί θαη βνεζά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζην έξγν ηνπο, θαη ηδηαίηεξα ηνπο λεφηεξνπο, αλαιακβάλεη
πξσηνβνπιίεο εθπαηδεπηηθνχ θαη παηδαγσγηθνχ ραξαθηήξα θαη νθείιεη λα απνηειεί παξάδεηγκα.
γ) Φξνληίδεη ψζηε ην ζρνιείν λα γίλεη ζηνηρεηψδεο κνλάδα επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα
δηνηθεηηθά, παηδαγσγηθά θαη επηζηεκνληθά.

494

1st International Congress on Management of Educational Units
December 7-9, 2018, Thessaloniki, Greece

δ) ΠξνΎζηαηαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζπληνλίδεη ην έξγν ηνπο. πλεξγάδεηαη καδί ηνπο ηζφηηκα θαη κε πλεχκα
αιιειεγγχεο. Αηαηεξεί θαη εληζρχεη ηελ ζπλνρή ηνπ πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ, ακβιχλεη ηηο αληηζέζεηο,
ελζαξξχλεη ηηο πξσηνβνπιίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, εκπλέεη θαη παξέρεη ζεηηθά θίλεηξα ζε απηνχο.
ε) Βιέγρεη ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ θαη θαηεπζχλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη έγθαηξα ζηηο
ππνρξεψζεηο πνπ αλέιαβαλ. Σέινο, αμηνινγεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, φπσο ε λνκνζεζία νξίδεη, έρνληαο σο
γλψκνλα ηεο αμηνιφγεζήο ηνπ ηνπο ζηφρνπο ηεο αμηνιφγεζεο.
ηνλ ίδην λφκν ζην άξζξν 28 πεξηγξάθνληαη ηα γεληθά θαζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο ησλ Αηεπζπληψλ ζρνιείσλ
ζην νπνίν αλαθέξεηαη φηη:
1. Ο Αηεπζπληήο ή ν Πξντζηάκελνο ζρνιείνπ ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο ρνιηθνχο πκβνχινπο, ηα ηειέρε ηεο
Αηνίθεζεο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, θαζψο θαη ηνπο καζεηέο θαη ηνπο γνλείο γηα ηελ απφ θνηλνχ επίηεπμε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ. Βλζαξξχλεη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ λα αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο νη νπνίεο
ζπκβάιινπλ ζηε δηαπαηδαγψγεζε ειεχζεξσλ, ππεχζπλσλ, δεκνθξαηηθψλ θαη επαηζζεηνπνηεκέλσλ πνιηηψλ.
Ώπφ ηελ παξάγξαθν 2 αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά κεξηθέο απφ ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Αηεπζπληή:
α) Βθπξνζσπεί ην ζρνιείν ζε φιεο ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο ηξίηνπο.
β) Παξακέλεη ζην ζρνιείν φιεο ηηο εξγάζηκεο ψξεο θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ
θαη ην ζπληνληζκφ ηεο ζρνιηθήο δσήο.
γ) Βθαξκφδεη ηνπο λφκνπο, ηα πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, ηηο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο, ηηο εγθπθιίνπο θαη ηηο
ππεξεζηαθέο εληνιέο ησλ ηειερψλ Αηνίθεζεο, είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζή ηνπο θαη πινπνηεί ηηο απνθάζεηο
ηνπ πιιφγνπ ησλ Αηδαζθφλησλ.
δ) Πξνσζεί, ζε ζπλεξγαζία κε ην χιινγν Αηδαζθφλησλ, ην Αηεπζπληή Βθπαίδεπζεο ή Πξντζηάκελν Γξαθείνπ
θαη ηνπο ρνιηθνχο πκβνχινπο, ηε ιεηηνπξγία ηκεκάησλ Πξφζζεηεο Αηδαθηηθήο ηήξημεο, Βληζρπηηθήο
Αηδαζθαιίαο, ηάμεσλ ππνδνρήο, θξνληηζηεξηαθψλ ηκεκάησλ, ηκεκάησλ δηεπξπκέλνπ σξαξίνπ, Οινήκεξνπ
ζρνιείνπ θαη ησλ ινηπψλ εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ θαη έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία
απηψλ.
ε) πληάζζεη ηηο αμηνινγηθέο εθζέζεηο γηα ην δηδαθηηθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, φπσο πξνβιέπεη ε λνκνζεζία.
ζη) Βλεκεξψλεη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, ηνπο γνλείο θαη ηνπο καζεηέο, γηα ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, ηνπο
ζηφρνπο θαη ην έξγν ηνπ ζρνιείνπ.
δ) Έρεη ηελ παηδαγσγηθή επζχλε γηα ηε δηακφξθσζε ζεηηθνχ θιίκαηνο ζην ζρνιείν θαη γηα ηελ αλάπηπμε
αξκνληθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο.

Με βάζε ηα πην πάλσ πξνθχπηεη ην εμήο εξψηεκα: Δ λνκνζεζία επλνεί ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ ξφιν ηεο
εγεζίαο; Δ απάληεζε θαηά ηελ γλψκε καο είλαη αξλεηηθή. κσο ν εγέηεο παξφια απηά δελ ζα επεξεαζηεί απφ
ηηο αδπλακίεο ηνπ λνκνζεηηθνχ καο πιαηζίνπ. Ώληίζεηα, ζα ιεηηνπξγήζεη σο πξαγκαηηθφο εγέηεο θαη ζα
ζπκβάιεη ζηελ δεκηνπξγία φισλ εθείλσλ ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ παξσζεηηθά γηα ηνπο
εξγαδφκελνπο, ζέηνληαο ζηφρνπο, θαιιηεξγψληαο ην θαηάιιειν θιίκα, αλαπηχζζνληαο δηαχινπο πγηνχο
επηθνηλσλίαο ψζηε ν νξγαληζκφο λα αλαπηχζζεηαη.
Ο εγέηεο δελ δηζηάδεη λα δεηήζεη απφ έκπεηξνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αλαιάβνπλ θαζήθνληα
επηθνηλσλίαο θαη ζπληνληζκνχ ησλ ζπλαδέιθσλ. θνπφο είλαη ε εθρψξεζε αξκνδηνηήησλ αλψηεξνπ επηπέδνπ
θαη ε κεηαβίβαζε εμνπζηψλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ πξντζηάκελνπ, γηα ηελ πξνψζεζε ηεο απηνλνκίαο θαη ηεο
ππεπζπλφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ. (Μαιιηαξνχ θαη ζπλ., ). Ώλάινγε ζηάζε κπνξεί λα έρεη θαη κε ηνπο καζεηέο.
Θα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηα καζεηηθά ζπκβνχιηα θαη ζα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο γλψκεο θαη ηηο πξνηάζεηο
ηνπο.
Καηά ην παξειζφλ νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, δε δηαθξίλνληαλ γηα γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο
δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. κσο ηα ηειεπηαία ρξφληα νη πεξηζζφηεξνη δηεπζπληέο δηαζέηνπλ πςεινχ
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επηπέδνπ γλψζεηο θαη ζε ζρέζε κε ην επηζηεκνληθφ ηνπο αληηθείκελν αιιά θαη ζε ζρέζε κε ηελ δηνίθεζε ησλ
ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Δ ηάζε απηή ζα πξέπεη λα εληζρπζεί θαη λα ππνθηλεζνχλ πεξηζζφηεξνη ζπλάδειθνη γηα
εθπαίδεπζε πνπ ζα ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ δηνίθεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Δ παξάκεηξνο απηή είλαη ζεκαληηθή
γηαηί νδεγεί ζηε κάζεζε, ζηνρεχεη ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη πξσηνβνπιηψλ πνπ δελ ζρεηίδνληαη κφλν κε ηελ
ηερληθή δηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ , αιιά πξνζαλαηνιίδεηαη θπξίσο πξνο ηελ
αληηκεηψπηζε νξγαλσζηαθψλ ζεκάησλ θαη έρνληαο πεξηζζφηεξν αλζξσπνθεληξηθφ ραξαθηήξα. (Υπηήξεο, 2001:
113).
Βπηπιένλ, ζα πξέπεη λα ππάξμεη εθπαηδεπηηθή ζηήξημε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ςπρνθζφξσλ θαη
ζηξεζνγφλσλ θαηαζηάζεσλ, φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο ν ζεηηθφο ςπρνινγηθφο παξάγνληαο αλαθέξεηαη
σο ηδηαίηεξν θίλεηξν. Δ ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα θαη επηζηεκνληθέο εκεξίδεο πξνηείλεηαη γηα ηνπο εξγαδφκελνπο,
θάζε εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο, κέζσ ρνξήγεζεο εθπαηδεπηηθήο άδεηαο, παξφηη νη δπζθνιίεο απφ ηελ έιιεηςε
πξνζσπηθνχ δελ ην ππνζηεξίδνπλ. Πξνηείλεηαη επίζεο ε δηάζεζε επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ ζρεηηθψλ κε ην
επάγγεικα πξνο ελεκέξσζε φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, γηα ηε βειηίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο θαηάξηηζεο.
πκπεξάζκαηα
Δ νηθνλνκηθή χθεζε θαη ε δεκνζηνλνκηθή θξίζε έρνπλ πξνθαιέζεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηε
ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Δ κείσζε ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ θαη ε έιιεηςε βαζηθψλ πιψλ θαη πφξσλ
θαζηζηνχλ ην έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδηαίηεξα δχζθνιν, ελψ ηαπηφρξνλα ν εθπαηδεπηηθφο αηζζάλεηαη ηελ
αλάγθε λα πξνζθέξεη εθπαηδεπηηθφ έξγν πςεινχ επηπέδνπ. Γηα λα επηηεπρηεί απηφο ν ζηφρνο θξίλεηαη αδήξηηε
αλάγθε, ε παξψζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
Δ ππνθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, είλαη έλα δήηεκα πνπ έρεη απαζρνιήζεη ζεκαληηθά ηελ επηζηεκνληθή
θνηλφηεηα θαη γηα απηφ ην ιφγν έρνπλ αλαπηπρζεί πνιιέο ζεσξίεο γχξσ απφ απηή. Δ παξνχζα εηζήγεζε
εμεηάδεη ηελ αλαγθαηφηεηα αιιά θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξεί ε δηνίθεζε κηαο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο λα
ππνθηλήζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ θαη λα θαιχςεη ηα θελά πνπ πξνθαινχληαη απφ ηηο αδπλακίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
ζπζηήκαηνο. Υξεζηκνπνηψληαο βαζηθέο ζεσξίεο θαη αμηνινγψληαο ηα απνηειέζκαηα εκπεηξηθψλ εξεπλψλ,
γίλεηαη αληηιεπηφ, φηη νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα ππνθηλεζνχλ κε θίλεηξα πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο βαζηθέο ηνπο
αλάγθεο.
πκπεξαζκαηηθά, ε ππνθίλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κπνξεί λα γίλεη πξαγκαηηθφηεηα κέζσ ηεο
εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηεο δεκηνπξγίαο ζεηηθνχ εξγαζηαθνχ θιίκαηνο θαη δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ,
ηεο επηβξάβεπζεο ησλ πξνζπαζεηψλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαζψο θαη κέζσ ηνπ θαζνξηζκνχ
θαη ηεο επίηεπμεο ζηφρσλ.
Με βάζε ηηο πην πάλσ δηαπηζηψζεηο, ηηο αδπλακίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο θαη κε
δεδνκέλν φηη ην έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη πεξίπινθν θαη πνιιέο θνξέο εμνπζελσηηθφ, ε εηζήγεζε απηή
απνηειεί κία πξνζπάζεηα εμεξεχλεζεο παξαγφλησλ, ε κεζφδεπζε ησλ νπνίσλ κπνξεί λα απνηειέζεη έλα
ζπλδπαζκφ θηλήηξσλ κε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία νκάδαο, πγηνχο θιίκαηνο θαη βειηίσζεο ηεο επηθνηλσλίαο κέζα
ζηελ ζρνιηθή κνλάδα κε ηειηθφ απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε ηεο παηδείαο καο. Πξνηείλεηαη ν θαζνξηζκφο
ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ πξνο επίηεπμε, ν δηάινγνο θαη ε αληαιιαγή ηδεψλ θαη πξνηάζεσλ, ε αλάπηπμε θιίκαηνο
επηβξάβεπζεο, ε εθπαίδεπζε, νη δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ φισλ
ησλ κειψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο.
Πξνζδνθνχκε φηη ε εθαξκνγή ελφο ηέηνηνπ ζρεδίνπ θηλήηξσλ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζηελ κείσζε
ησλ αδπλακηψλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ παξαηεξνχληαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ θαη πσο
ζα ζπκβάιεη ζηελ δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ θιίκαηνο κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ
πξνο φθεινο φισλ καο θαη θπξίσο ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ καο.
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ρνιηθή χκβνπινο Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο
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e-mail: atempridou@gmail.com
ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Δ πνξεία ζεζκνζέηεζεο ηεο Παηδείαο, ηνπ ζεκειηψδνπο απηνχ αηνκηθνχ θαη θνηλσληθνχ δηθαηψκαηνο
θαη ε δηαρξνληθή ηεο ζεκαζία, είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλε κε ηελ πνιηηηθή ηζηνξία κηαο ρψξαο, ελψ επεξεάδεηαη
άκεζα θαη αλαθέξεηαη ζηε ζπληαγκαηηθή ηζηνξία ηνπ Κξάηνπο. Οη αλαθνξέο ησλ ειιεληθψλ πληαγκάησλ απφ
ηελ πξνεπαλαζηαηηθή πεξίνδν, ηελ πεξίνδν ηνπ απειεπζεξσηηθνχ αγψλα θαη απφ ηε ζχζηαζε ηνπ ειιεληθνχ
Κξάηνπο ζηελ Παηδεία, πεξηγξάθνπλ θαη πεξηγξάθνληαη απφ ηηο ηζηνξηθέο ζπλζήθεο ηεο επνρήο ηνπο θαη
παξνπζηάδνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ θάζε επνρή. Λακβάλνληαο ππφςε, φηη ζε κηα ρψξα ην
επίπεδν εθπαίδεπζεο, φπσο ζεζκνζεηείηαη ζηνλ Θεκειηψδε Νφκν ηνπ Κξάηνπο, αληηθαηνπηξίδεη ηελ ηθαλφηεηα
ηνπ ιανχ λα αληηιακβάλεηαη θαη λα γλσξίδεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ (Αεκεηξφπνπινο, 2004) θαη
ζε παγθφζκην επίπεδν απνηειεί ην κέζν γηα λα πξναρζεί ε θαηαλφεζε, ε αλεθηηθφηεηα, ε θηιία θαη ε εηξήλε
κεηαμχ φισλ ησλ εζλψλ (ΐεγιέξεο, 1989), είλαη εκθαλήο ε ζεκαζία ησλ ζπληαγκαηηθψλ δηαηάμεσλ γηα ηελ
Παηδεία.
Ώπφ ηε ζχζηαζε ηνπ Βιιεληθνχ Κξάηνπο ε Παηδεία αληηκεησπίδεηαη σο θξαηηθή ππφζεζε, αιιά κφλνλ
νη δαπάλεο ηεο αλψηεξεο εθπαίδεπζεο αλαιακβάλνληαη πιήξσο ζηελ αξρή. ηε ζπλέρεηα ε εθπαίδεπζε γίλεηαη
δσξεάλ θαη ππνρξεσηηθή κε εμαεηή θαη θαηφπηλ ελλεαεηή θνίηεζε, ελψ κφιηο ην 1975 θαζηεξψλεηαη ε δεκνηηθή
γιψζζα θαη ππάξρεη κέξηκλα γηα φιεο ηηο πιεπξέο ηεο Παηδείαο. πλεπψο, απφ ζεζκηθή άπνςε, ε ειιεληθή
πνιηηεία ηα ηειεπηαία 40 ρξφληα δίλεη πεξηζζφηεξε βαξχηεηα ζηελ Παηδεία απφ φηη παιαηφηεξα, ρσξίο απηφ λα
ζεκαίλεη φηη ε ζπλεηζθνξά ηεο είλαη επαξθήο θαη πιήξεο.
Λέμεηο θιεηδηά : χληαγκα, παηδεία, άξζξν 16, εθπαίδεπζε
ΔΗΑΓΧΓΖ
Σν κέιινλ ελφο ιανχ εμαξηάηαη απφ ηε Παηδεία ηνπ, ιέεη ν ΐίθησξ Οπγθψ αλαθέξνληαο
ραξαθηεξηζηηθά : «Πείηε κνπ ηα ηδαληθά ησλ λέσλ ζαο, λα ζαο πσ ην κέιινλ ηεο θπιήο ζαο» (Αεκεηξφπνπινο,
2004).
Βίλαη αιήζεηα, φηη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ππιψλεο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Κξάηνπο είλαη ε νξγάλσζε θαη
ε ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο, αιιά θαη ε θξνληίδα γηα ηελ Παηδεία ησλ πνιηηψλ ηνπ
(Β..Α.Ώ., 1952). ΐαζηθή απνζηνιή ηνπ Κξάηνπο απνηειεί ε εζηθή, πλεπκαηηθή, επαγγεικαηηθή, θαη θπζηθή
αγσγή ηνπο. Δ αγσγή απηή ζηελ ειιεληθή πνιηηεία πινπνηείηαη κέζσ ηεο δσξεάλ παηδείαο, ε νπνία παξέρεηαη
ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ζηα θξαηηθά εθπαηδεπηήξηα. Σν ππέξηαην απηφ ζεζκηθφ δηθαίσκα πεξηιακβάλεηαη ζηα
ζπληαγκαηηθά θαζνξηζκέλα δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ, ππνδεηθλχνληαο ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο Παηδείαο γηα ην
Κξάηνο (Πνπιήο, 2001). Ο λφκνο νξίδεη ηα ηεο εθπαίδεπζεο πάληνηε, αιιά ν λφκνο ζηεξίδεηαη ζηηο ζεκειηψδεηο
δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ράξηε ηεο ρψξαο.
θνπόο
Με βάζε ηα παξαπάλσ ζθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη κέζα απφ ηελ παξάζεζε ησλ εδαθίσλ ησλ ειιεληθψλ
πληαγκάησλ δηαρξνληθά, λα δηαπηζηψζνπκε, πψο ε ειιεληθή πνιηηεία ζηε δηάξθεηα ησλ δηαθνζίσλ πεξίπνπ
ρξφλσλ ηεο δσήο ηεο, δείρλεη κέζα απφ ηηο ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο ηελ απαηηνχκελε ζεκαζία ζηελ Παηδεία θαη
αλ ηελ αλαγνξεχεη ζε κνριφ πξνφδνπ γηα ηε ρψξα.
Δ εξγαζία ζα αζρνιεζεί κε ηα πληάγκαηα πνπ ςήθηζαλ θαηά θαηξνχο νη ειιεληθέο αληηπξνζσπίεο
μεθηλψληαο απφ ην χληαγκα ηνπ Ρήγα, ην νπνίν, αλ θαη δελ ςεθίζηεθε, πεξηέρεη δηαηάμεηο, νη νπνίεο
ρξεηάζηεθε λα πεξάζνπλ πνιιά ρξφληα γηα λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηα ςεθηζκέλα πληάγκαηα.
ηε ζπλέρεηα ε ρξνληθή πεξίνδνο κέρξη ζήκεξα ζα ρσξηζηεί ζε δχν κεγάιεο ελφηεηεο: α) ησλ
πληαγκάησλ ηα νπνία ςεθίζηεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ επαλαζηαηηθνχ αγψλα θαη β) ησλ πληαγκάησλ ηνπ
αλεμάξηεηνπ ειιεληθνχ Κξάηνπο. ε θάζε ζπληαγκαηηθή αιιαγή ζα πξνηάζζεηαη έλα ρξνληθφ γηα ηηο ζπλζήθεο
ηεο επνρήο, ζα παξαηίζεηαη ην θείκελν ηνπ πληάγκαηνο, πνπ αθνξά ζηελ Παηδεία θαη ηέινο ζα ζρνιηάδεηαη ε
φπνηα ηξνπνπνίεζε.
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Α) Ση είλαη ύληαγκα
ην πιαίζην ησλ αλαθνξψλ γηα ην ειιεληθφ χληαγκα θξίλεηαη ζθφπηκν λα πεξηγξαθεί ελ ηάρεη ηη είλαη
ν «Θεκειηψδεο Νφκνο ηνπο Κξάηνπο». Σν χληαγκα απνηειεί ηνλ «Καηαζηαηηθφ Υάξηε ηνπ Κξάηνπο», πνπ
θαζνξίδεη ηε κνξθή ηνπ πνιηηεχκαηνο, ηα άκεζα φξγαλα ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο, ηελ θαηαλνκή ησλ θξαηηθψλ
ιεηηνπξγηψλ, ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Ννκνζεηηθήο, Βθηειεζηηθήο θαη Αηθαζηηθήο εμνπζίαο, θαζψο θαη
ηελ θαηνρχξσζε ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ (Ράηθνο, 1983).
Εζηνξηθά, ε έλλνηα ηνπ ζπληαγκαηηζκνχ θαη ηνπ πληάγκαηνο ζπλδέζεθε κε ηελ ηδέα, φηη ε πνιηηηθή
εμνπζία πξέπεη λα αζθείηαη ζχκθσλα κε θαηαζηαηηθέο, θαλνληζηηθέο πξνβιέςεηο θαη λα ππφθεηηαη ζε
δεζκεχζεηο ή πεξηνξηζκνχο. Εδηαίηεξα, φζνλ αθνξά ζηα αηνκηθά δηθαηψκαηα, ηα θείκελα, φπσο ην Habeas
Corpus (1679, εγγπήζεηο ηεο πξνζσπηθήο αζθάιεηαο έλαληη ηεο πξνζσπηθήο θξάηεζεο) θαη ην ΐill of Rights
(1688, ηζφηεηα ζηελ εθαξκνγή ησλ λφκσλ) απνηέιεζαλ πξνδξφκνπο ησλ δηαθεξχμεσλ, ζηα πξννίκηα ησλ
πληαγκάησλ ησλ απνηθηψλ ηεο ΐ. Ώκεξηθήο, ην 1776 (Γεσξγφπνπινο, 1990). ΐέβαηα, ε Γαιιηθή Βπαλάζηαζε
κε ηε Αηαθήξπμε ησλ Αηθαησκάησλ ηνπ Ώλζξψπνπ θαη ηνπ Πνιίηε (1793) απνηειεί ζηαζκφ γηα ηα αηνκηθά
δηθαηψκαηα (Υξπζφγνλνο, 2002). Σα θείκελα απηά πεξηιακβάλνληαη ή πξνηάζζνληαη θάπνηεο θνξέο ησλ
πληαγκάησλ, επεηδή ζηφρνο ηνπο είλαη λα εμαζθαιίζνπλ ζε θάζε άλζξσπν ηελ απφιαπζε ησλ θπζηθψλ θαη
απαξάγξαπησλ δηθαησκάησλ ηνπ, απνζθνπψληαο ζηελ θνηλή επηπρία ηεο θνηλσλίαο (Καξάκπεια, 2008).
Δ Παγθφζκηα Αηαθήξπμε ησλ Αηθαησκάησλ ηνπ Ώλζξψπνπ (United Nations Human Rights, 1948,
άξζξ. 26) αλαθέξεη, φηη ε εθπαίδεπζε είλαη δηθαίσκα, ην νπνίν δηαζέηεη θάζε πξφζσπν. θνπφο ηεο εθπαίδεπζεο
είλαη λα ππνζηεξίδεη ηελ πιήξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ ζεβαζκνχ
ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ. Δ εθπαίδεπζε απνηειεί ην κέζν γηα λα πξναρζεί ε
θαηαλφεζε, ε αλεθηηθφηεηα θαη ε θηιία κεηαμχ φισλ ησλ εζλψλ θαη λα αλαπηπρζεί ε δξάζε ησλ Δλσκέλσλ
Βζλψλ γηα ηελ πξνάζπηζε ηνπ αγαζνχ ηεο εηξήλεο (ΐεγιέξεο, 1989).
Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ην χληαγκα απφ θαλνληζηηθφο λφκνο κεηεμειίρζεθε θαη απφ ζχλνιν
θαλφλσλ πνπ νξγαλψλεη θαη πεξηνξίδεη απξφζσπα, ηελ θξαηηθή εμνπζία (πξψηε γεληά δηθαησκάησλ, αηνκηθά θαη
πνιηηηθά), έγηλε ζπλψλπκν ηεο ζπληαγκαηηθήο δεκνθξαηίαο θαη ηαπηίζηεθε κε ηε ιατθή θπξηαξρία. Σειεπηαία
κάιηζηα εθιακβάλεηαη πεξηζζφηεξν σο έλα ζχζηεκα αξρψλ πνπ δηέπεη ζπλνιηθά θαη βαζηθά ηε ξχζκηζε ηεο
θνηλσληθήο ζπκβίσζεο (δεχηεξε γεληά δηθαησκάησλ, ηα θνηλσληθά). Έηζη, εθηφο απφ «Θεκειηψδεο Νφκνο ηνπ
Κξάηνπο», ιεηηνπξγεί θαη ζαλ εθθξαζηήο ηεο πνιηηηθήο νξγάλσζεο ηεο θνηλσλίαο, ελψ θαηαγξάθεη ειεπζεξίεο
θαη δηθαηψκαηα (ηξίηε γεληά δηθαησκάησλ, λεψηεξα δηθαηψκαηα), φπσο ε ηζφηεηα, ε δηθαηνζχλε, ε αιιειεγγχε,
ε δεκνθξαηία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην «Κξάηνο Γηθαίνπ» (Μαληηάθεο, 2007).
Σα παξαπάλσ αλαθέξνληαη πεξηζζφηεξν ζηελ α) νπζηαζηηθή έλλνηα ηνπ πληάγκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ
νπνία σο Νφκνο κε απμεκέλε ηζρχ, πξνζηαηεχεη ηα αηνκηθά δηθαηψκαηα θαη θαζηεξψλεη ηε δηάθξηζε ησλ
εμνπζηψλ θαζνξίδνληαο ηελ κνξθή ηνπ πνιηηεχκαηνο. χκθσλα κε β) ηελ ηππηθή ηνπ έλλνηα, ην χληαγκα είλαη
ν γξαπηφο θαη απμεκέλεο ηππηθήο δπλάκεσο «Θεκειηψδεο Νφκνο ηνπ Κξάηνπο» (Κπξηαθφπνπινο, 1960).
Δ απμεκέλε ηππηθή ηζρχο ηνπ πληάγκαηνο είλαη θαη ε δηαθνξά ηνπ απέλαληη ζηνπο θνηλνχο λφκνπο ηνπ
Κξάηνπο. Οη δηαηάμεηο ηνπ δελ ηξνπνπνηνχληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν, φπσο απηέο ησλ ππνινίπσλ λφκσλ. ην
χληαγκα, ε κεηαηξνπή ησλ δηαηάμεψλ ηνπ ιέγεηαη Ώλαζεψξεζε θαη κπνξεί λα γίλεη κφλν θάησ απφ
ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, πνπ ην ίδην θάζε θνξά νξίδεη. Δ ΐνπιή πνπ αλαιακβάλεη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή,
νλνκάδεηαη Ώλαζεσξεηηθή (Καξάκπεια, 2008).
Σν χληαγκα πεξηιακβάλεη αθ‟ ελφο θαλφλεο πνπ αλαθέξνληαη ζε φινπο ηνπο θιάδνπο ηνπ δηθαίνπ,
αιιά φινη νη ζπληαγκαηηθνί θαλφλεο, δελ πεξηέρνληαη απνθιεηζηηθά ζην ζπληαγκαηηθφ θείκελν (π.ρ. πεξί
εθινγήο ΐνπιεπηψλ, πνπ ζεζπίδνληαη κε λφκν), πεξηέρνληαη θαη ζε άιια λνκνζεηηθά θείκελα ή αθφκε θαη έζηκα
(Ώγγιία) (Ράηθνο, 1983). ηελ παξνχζα εξγαζία ζα αλαθεξζνχκε ζπρλά ζε Φεθίζκαηα ή πληαθηηθέο Πξάμεηο.
Ώπηά είλαη λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο απμεκέλεο ηζρχνο, πνπ κπνξνχλ «λα εθδνζνχλ είηε απφ ηε Βνπιή, είηε απφ ηνλ
Αλψηαην Άξρνληα, φπσο λφκνο θαη χληαγκα νξίδνπλ» (Κπξηαθφπνπινο, 1960).
ηα πιαίζηα ελφο πληάγκαηνο ην δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε πξέπεη λα παξέρεηαη ρσξίο θακηά
δηάθξηζε, κέζα ζε πλεχκα θαηαλφεζεο, ζεβαζκνχ ηεο αμηνπξέπεηαο θαη ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ηνπ
πξνζψπνπ, ελψ γηα έλα πξαγκαηηθά αληηπξνζσπεπηηθφ θαη δεκνθξαηηθφ Κξάηνο ε εθπαίδεπζε ζπληζηά
πξνυπφζεζε. Ο ιφγνο είλαη φηη ζεσξείηαη θαίξηαο ζεκαζίαο ε ηθαλφηεηα ηνπ ιανχ λα αληηιακβάλεηαη θαη λα
γλσξίδεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ (Αεκεηξφπνπινο, 2004). πλεπψο, ζπλάγεηαη ε επηηαθηηθή
αλάγθε γηα εμάιεηςε ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ, πνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ εμαζθάιηζε ηεο ππνρξεσηηθήο θαη δσξεάλ
παηδείαο γηα φινπο, παηδηά θαη εθήβνπο.
Β) Ζ Παηδεία
Δ Παηδεία είλαη ην δεηνχκελν ησλ δεκνθξαηηθψλ θνηλσληψλ, πξνζθνξά κεγάιε ηνπ Κξάηνπο ζηνπο
πνιίηεο ηνπ θαη επηινγή πξνζσπηθή θαζελφο απφ απηνχο. Οη ξπζκίζεηο ζε ζπληαγκαηηθφ επίπεδν ησλ ζεκάησλ
γηα ηελ Παηδεία θαη ην εχξνο ηνπο, θαηαδεηθλχνπλ ηνλ ζεβαζκφ ηνπ πνιηηεχκαηνο θαη ηεο ζπληεηαγκέλεο
θνηλσλίαο ζηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ θαη ηα αηνκηθά θαη θνηλσληθά ηνπο δηθαηψκαηα (Πνπιήο, 2001).
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Ο φξνο «Παηδεία» γίλεηαη αληηιεπηφο ζπληαγκαηηθά κε δχν αδηαρψξηζηεο έλλνηεο, ηελ νπζηαζηηθή θαη
ηελ ηππηθή (Αεκεηξφπνπινο, 2004).
Με ηελ νπζηαζηηθή ηεο έλλνηα, ε Παηδεία έρεη δχν βαζηθέο δηαζηάζεηο, ηελ γλσζηνινγηθή θαη ηελ
θαιιηηερληθή. ηελ πξψηε αλαθέξνληαη ε επηζηήκε, ε έξεπλα, ε δηδαζθαιία θαη ζηε δεχηεξε ε ηέρλε. Με ηελ
εθπαίδεπζε επίζεο ζπλδέεηαη θαη ν αζιεηηζκφο. Δ Παηδεία, είλαη αληηθείκελν ζπληαγκαηηθήο πξνζηαζίαο, επί
ηνπ νπνίνπ αζθείηαη ε απφ ην δηθαίσκα πξνεξρφκελε εμνπζία ηνπ θνξέα (Ααγηφγινπ, 2005). Μπνξεί λα έρεη
γλσζηνινγηθή ή θαιιηηερληθή θαηεχζπλζε πνπ θαηνρπξψλεηαη καδί κε ηελ επηζηεκνληθή ειεπζεξία, ε επηζηήκε
φκσο δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ Παηδεία, δεδνκέλνπ φηη ε επηζηήκε κπνξεί λα αλαπηπρζεί θαη λα θαιιηεξγεζεί θαη
εθηφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Σα ίδηα ηζρχνπλ θαη γηα ηε ζρέζε κεηαμχ Παηδείαο θαη ηέρλεο, ε νπνία
κπνξεί λα αλαπηπρζεί ηφζν εληφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο φζν θαη εθηφο απηνχ.
Ο φξνο «Παηδεία» κε ηελ ηππηθή ηνπ έλλνηα αλαθέξεηαη ζηελ δηαδηθαζία κέζα απφ ηελ νπνία παξέρεηαη
ε ππφ νπζηαζηηθή έλλνηα Παηδεία θαη εθθξάδεη ηελ δηαδηθαζία κεηάδνζεο ησλ γλψζεσλ. Με ηελ ζηελφηεξε απηή
ηππηθή έλλνηα ν φξνο ζεκαίλεη ηελ «εθπαίδεπζε» ή θαη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ
ζπληαθηηθφ λνκνζέηε, φηαλ ζέιεη λα αλαθεξζεί ζε απηφ. (Αεκεηξφπνπινο, 2004).
ηελ επξχηεξε έλλνηα αλήθεη θαη ε θαιιηέξγεηα ηδαληθψλ θαη πξνηχπσλ. Δ ζπληαγκαηηθή πξνζηαζία
ηεο αθνξά θαη ηηο δχν απηέο έλλνηεο. Δ Παηδεία απνηειεί ην ππφβαζξν ηεο πλεπκαηηθήο ππφζηαζεο ηνπ
αλζξψπνπ. Βίλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πλεπκαηηθψλ ηδηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπ. Ώπνηειεί ηε
βάζε γηα ηελ εμέιημε ηνπ αηφκνπ, αιιά θαη ηεο θνηλσλίαο (Υξπζφγνλνο, 2002).
Ώλάινγα κε ηνλ θνξέα πνπ ηελ παξέρεη, δηαθξίλεηαη ζε δεκφζηα θαη ηδησηηθή. Αεκφζηα είλαη ε
παξερφκελε απφ ην Κξάηνο (θξαηηθή παηδεία) ή απφ άιινπο δεκφζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θνξείο, νξγαληζκνχο
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (δεκνηηθή παηδεία), λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ (παλεπηζηήκηα θ.ιπ.).
Αηαθξίλεηαη επίζεο, ζε θαηψηεξε, κέζε θαη αλψηεξε-αλψηαηε (πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα)
(Καξάκπεια, 2008).
ζνλ αθνξά ζηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε, ζην χληαγκα γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά ζηα ηδησηηθά
εθπαηδεπηήξηα. Νφκνο νξίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηνπο φξνπο ρνξήγεζεο άδεηαο, ηα ζρεηηθά κε ηελ επνπηεία
ηνπο, θαζψο θαη ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπο (ΐεγιέξεο, 1989). Κάζε γνλέαο
έρεη δηθαίσκα λα επηιέμεη ην είδνο ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηα παηδηά ηνπ, φπσο ηνλίδεη ην αλαθαίξεην δηθαίσκα ηεο
ειεχζεξεο ζπκκεηνρήο ζηελ πλεπκαηηθή δσή ηεο θνηλφηεηαο (Ααγηφγινπ, 2005).
Δ ειεπζεξία ηεο Παηδείαο έρεη ζεηηθφ θαη αξλεηηθφ πεξηερφκελν. Δ ζεηηθή ειεπζεξία είλαη ειεπζεξία
ζπκκεηνρήο, ελψ αληίζεηα, ε αξλεηηθή είλαη ε ειεπζεξία απνρήο. Ο θνξέαο ηνπ δηθαηψκαηνο είλαη θαηαξρήλ
ειεχζεξνο λα απνθαζίζεη, αλ ζα εθπαηδεπζεί. ΐέβαηα, ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη ζεζκνζεηεζεί ε ππνρξεσηηθή
θνίηεζε, νπφηε ε αξλεηηθή ειεπζεξία εθπαίδεπζεο θάκπηεηαη απφ ηνλ έληνλν ραξαθηήξα ηεο θαη σο
ππνρξέσζεο. Σν χληαγκα θαζηεξψλεη ηελ αξρή ηεο ππνρξεσηηθήο θνίηεζεο απφ ην 1911. Δ Παηδεία θαηά ηα
πξψηα ηεο ζηάδηα δελ απνηειεί επνκέλσο απιά θαη κφλν δηθαίσκα, αιιά θαη ππνρξέσζε. Δ ππνρξεσηηθφηεηα
ηεο θνίηεζεο δελ αλαθέξεηαη κφλνλ ζηνλ θνξέα ηνπ δηθαηψκαηνο, αιιά θαη πξνο ηα πξφζσπα, πνπ έρνπλ ηελ
επηκέιεηα, ηα νπνία φρη κφλνλ δελ δηθαηνχληαη λα κελ παξεκπνδίζνπλ, αιιά νθείινπλ θαη λα κεξηκλήζνπλ
ζρεηηθά (Αεκεηξφπνπινο, 2004).
Δ ειεπζεξία Παηδείαο είλαη επίζεο ε πιηθή ειεπζεξία πξφζβαζεο, πνπ ζεκαίλεη ηε δπλαηφηεηα πιηθήο
πξφζβαζεο ζηα εθπαηδεπηήξηα θαη ζηα κέζα. πλεπψο, ε Παηδεία είλαη ειεχζεξε, εθφζνλ είλαη πξνζηηή
(Κακπηζηνχλεο, 2005).
ια ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηεο Παηδείαο βέβαηα δελ είραλ ηελ ίδηα ζεκαζία θαη έλλνηα απφ ηελ
πξνεπαλαζηαηηθή επνρή κέρξη ηελ ζεκεξηλή Βιιεληθή Αεκνθξαηία, πξνθαιψληαο καο λα δηεξεπλήζνπκε ηελ
πνξεία ηνπο κέζα απφ ηα πληάγκαηα δηαρξνληθά.
ΚΤΡΗΧ ΘΔΜΑ
Μέξνο Α΄
Πξνεπαλαζηαηηθά θαη Δπαλαζηαηηθά πληάγκαηα
1.
Ρήγα Σνπ Φηινπάηξηδνο : «Νέα Πνιηηηθή Γηνίθεζεο ησλ Καηνίθσλ ηεο Ρνύκειεο ηεο Μ.
Αζίαο, ησλ Μεζνγείσλ Νήζσλ θαη ηεο Βιαρνκπνγδαλίαο»
ρφιηα: Πξψηνο ν Ρήγαο κίιεζε γηα ηελ Παηδεία, ππνζηεξίδνληαο ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε φισλ
ησλ πνιηηψλ, ρσξίο δηαθξίζεηο ζην θχιν. Θεσξνχζε πσο ε ππνρξέσζε ζηελ εθπαίδεπζε ήηαλ απφ ηα πξψηα
δίθαηα (δηθαηψκαηα). Γηα ην ιφγν απηφ ζπκπεξηέιαβε ζην πξψην θνκκάηη ηνπ πληάγκαηφο ηνπ, «ηε Γηαθήξπμε
ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ».
ην θχξην κέξνο ηνπ πληάγκαηνο θαζφξηδε σο επίζεκε γιψζζα ηνπ Κξάηνπο «ηελ απιήλ ησλ Διιήλσλ
γιψζζαλ», πξνηείλνληαο ηε ιχζε ζε έλα πξφβιεκα πνπ επξφθεηην λα ηαιαηπσξήζεη ηε ρψξα κέρξη ηα κέζα ηνπ
20αη., ην γισζζηθφ.
Βπίζεο, αλέζεηε ζε λφκν λα θαζνξίζεη ην είδνο θαη ηελ επηζηαζία ησλ ζρνιείσλ, πνπ βέβαηα έπξεπε λα
παξέρνπλ εθηφο απφ ηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε θαη μελφγισζζε.
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2.
Α΄ Πξνζσξηλόλ Πνιίηεπκα ηεο Διιάδνο θαηά ηελ ελ Δπηδαύξσ Α΄ Δζληθήλ πλέιεπζηλ-1ε
Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1822
ρφιηα :Κακία αλαθνξά γηα ηελ Παηδεία δελ ππήξρε ζην πξψηκν απηφ χληαγκα, γηαηί ιφγσ ηεο
εκπφιεκεο πεξηφδνπ θαη ηεο αζηαζνχο θαηάζηαζεο, νη ζπληάθηεο ηνπ δελ αζρνιήζεθαλ κε ηελ Παηδεία.
Βλδηαθέξνλ είρε ν ραξαθηεξηζκφο «πξνζσξηλφ», πνπ επηιέρζεθε γηα λα κε πξνθαιέζεη ην ζπληεξεηηθφ αίζζεκα
ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ ηεο επνρήο θαη ηεο Εεξήο πκκαρίαο.
3.
Β΄ Νόκνο ηεο Δπηδαύξνπ. Ήηνη Πξνζσξηλόλ Πνιίηεπκα ηεο Διιάδνο θαηά ηελ ελ Άζηξεη
Β΄ Δζληθήλ πλέιεπζηλ-13 Απξηιίνπ ηνπ 1823
ρφιηα: Σν χληαγκα ηνπ Άζηξνπο ήηαλ ην πξψην απφ ηα επαλαζηαηηθά πληάγκαηα πνπ αλαθέξζεθε
ζηελ Παηδεία κηιψληαο γηα ηελ «εθπαηδεχζηλ ηεο λενιαίαο» θαη έζεζε ηελ εθπαίδεπζε «ππφ ηελ πξνζηαζίαλ ηνπ
Βνπιεπηηθνχ ζψκαηνο», φπσο θαη ν Ρήγαο. χκθσλα κε απηφ, ε εθπαίδεπζε εθηεηλφηαλ ζε φιε ηελ επηθξάηεηα
δίλνληαο έλαλ θαζνιηθφ ραξαθηήξα θαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ Παηδεία ηεο επνρήο. Δ εθπαίδεπζε είρε ηνλ
ραξαθηεξηζκφ δεκφζηα, πνπ ζήκαηλε φηη ελαπφθεηην φρη κφλνλ ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, αιιά βξηζθφηαλ θαη ππφ
ηελ ζθέπελ ηνπ Κξάηνπο. Πξφηεηλε ηε ζπζηεκαηηθή νξγάλσζε ηεο Παηδείαο απφ ην Κξάηνο, δηέθξηλε δχν
θχθινπο εθπαίδεπζεο: ηνλ θαηψηεξν, πνπ είλαη ε δεκνηηθή ή ε ζηνηρεηψδεο θαη ηνλ αλψηεξν: ηεο κέζεο ζαλ
πξνπαξαζθεπαζηηθφ ηεο εηδηθήο (Καξάκπεια, 2008) θαη ηδηαίηεξα αλαθεξφηαλ ζηε Αηνίθεζε. Σέινο, εηζήγαγε
ηελ αιιεινδηδαθηηθή σο κέζνδν δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ε νπνία ζα ζπλφδεπε γηα πνιιά ρξφληα ην
ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.
4.
Γ΄ Πνιηηηθόλ ύληαγκα ηεο Διιάδνο θαηά ηελ ελ Σξνηδήλη Γ΄ Δζληθήλ πλέιεπζηλ- 1 Μαΐνπ
ηνπ 1827
ρφιηα: ην άξζξν 20, ην χληαγκα ηεο Σξνηδήλαο θαηνρχξσλε ην δηθαίσκα ησλ ειιήλσλ γηα
κφξθσζε (Αεκεηξφπνπινο, 2005). Σε κφξθσζε απηή ε πνιηηεία ηελ αλαγλψξηδε σο δηθαίσκα, αιιά άθελε
ζηνπο ίδηνπο ηνπο πνιίηεο λα ζπζηήλνπλ εθπαηδεπηηθά «θαηαζηήκαηα». Καζηέξσλε επίζεο ηελ αξρή ηεο
ειεπζεξίαο ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο γλψζεο θαη ηνπ ηχπνπ, θαζψο θαη ηεο ειεπζεξίαο ηεο ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο
θαη ιαηξείαο (Μαπξηάο & Παληειήο, 1985). Βλδηαθέξνλ είρε ε έθθξαζε «λα εθιέγσζη δηδαζθάινπο δηα ηελ
εθπαίδεπζίλ ησλ», πνπ πεξηέγξαθε ηελ επρέξεηα πνπ είρε ν πνιίηεο, λα ιακβάλεη ηελ εθπαίδεπζε πνπ
επηζπκνχζε ν ίδηνο ή ηα ηέθλα ηνπ. Δ επηινγή απηή είρε κηα ζεκαληηθή αλαθνξά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο
επνρήο, πνπ ην Κξάηνο αδπλαηνχζε λα ηδξχζεη θαη λα ζηειερψζεη ζρνιεία.
πσο θαη ζην πξνεγνχκελν, ε Βζληθή πλέιεπζε αλέζεηε ηελ πξνζηαζία ηεο Παηδείαο ζηε ΐνπιή
(Ννκνζεηηθή Βμνπζία), κεξηκλψληαο γηα ηελ επξεζηηερλία θαη ηα ζπγγξαθηθά δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ. Δ
Παηδεία ζπγθαηαιέγνληαλ ζηελ ίδηα νκάδα κε «ηελ ειεπζεξίαλ ηνπ ηχπνπ, ηελ γεσξγίαλ, ην εκπφξηνλ, ηελ
πξφνδνλ ησλ επηζηεκψλ θαη θνηλσθειψλ ηερλψλ θαη ηελ βηνκεραλίαλ».
Σέινο, ζην χληαγκα ηεο Σξνηδήλαο ππάξρεη ε πξψηε αλαθνξά γηα ππνπξγνχο ζηε Αηνίθεζε ηνπ ππφ
ζχζηαζε Βιιεληθνχ Κξάηνπο. Σν χληαγκα απηφ αλέζεηε ηελ Παηδεία θαη ηε δηθαηνζχλε ζηνλ ίδην ππνπξγφ ζε
αληίζεζε κε ηα επφκελα πληάγκαηα πνπ ζπλέδεαλ ηελ Παηδεία θαη ηελ ζξεζθεία.
5.
Γ΄ Πνιηηηθόλ ύληαγκα ηεο Διιάδνο θαηά ηελ Δ΄ Δζληθήλ πλέιεπζηλ-16ε Μαξηίνπ 1832
ρφιηα: Σν «Ζγεκνληθφλ» χληαγκα πνπ δελ εθαξκφζηεθε πνηέ, κεξηκλνχζε γηα ηελ Παηδεία
θαζηζηψληαο ππεχζπλε ηε Ννκνζεηηθή εμνπζία γηα ηε ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζή ηεο. Δ Ννκνζεηηθή εμνπζία
δηαρεηξίδνληαλ ηα ρξήκαηα ηεο Βθθιεζίαο, κε ζθνπφ ηε ζπληήξεζε ησλ ηδίσλ ησλ λαψλ θαη ησλ κνλαρψλ, αιιά
«θαη πξνο ζχζηαζηλ ζρνιείσλ δη΄ εθπαίδεπζηλ ηεο λενιαίαο». Φαίλεηαη ινηπφλ φηη ε Βθθιεζία επηβαξπλφηαλ κε
ηηο δαπάλεο γηα ηελ Παηδεία, ελψ ηα ζέκαηα ηεο Παηδείαο θαη ηεο ίδξπζεο ζρνιείσλ πεξηιακβάλνληαλ ζην
χληαγκα ζην θεθάιαην «Πεξί Θξεζθείαο». Ώλαθεξφηαλ ξεηά επίζεο, φηη ε Παηδεία ήηαλ αλάκεζα ζηα
δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ, νη νπνίνη θαη κπνξνχζαλ λα ζπζηήλνπλ «θαηαζηήκαηα παηδεπηηθά», ελψ ε εθπαίδεπζε
νξηδφηαλ σο δεκφζηα. Δ Παηδεία ζπγθαηαιεγφηαλ καδί κε «ηελ ειεπζεξίαλ ηνπ ηχπνπ, ηελ γεσξγίαλ, ην εκπφξηνλ,
ηελ πξφνδνλ ησλ επηζηεκψλ θαη θνηλσθειψλ ηερλψλ θαη ηελ βηνκεραλίαλ», παξάιιεια, αλαθεξφηαλ ε πξννπηηθή
ίδξπζεο ρψξσλ εθκάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο ηνπο. Σν χληαγκα κεξηκλνχζε εθ λένπ γηα ηελ επξεζηηερλία θαη ηα
ζπγγξαθηθά δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ, φπσο έθαλε θαη ζην πξνεγνχκελν, ελψ θξφληηδε θαη γηα ηελ ειεπζεξία
ηνπ ηχπνπ.
Δ Βθηειεζηηθή Βμνπζία θαη εηδηθφηεξα ν «Ζγεκφλαο», παξάιιεια κε ηε Ννκνζεηηθή ζπκκεηείρε γηα
πξψηε θνξά ζηα ηεθηαηλφκελα ηεο εθπαίδεπζεο. πγθεθξηκέλα, πξνζηάηεπε, ελίζρπε θαη αληάκεηβε φζνπο
πξνζέθεξαλ ζηελ Παηδεία θαη ζπλέβαιιαλ ζηελ επηηάρπλζε ησλ ξπζκψλ ηεο ή ζπληεινχζαλ γεληθφηεξα ζηελ
πξφνδν. ηα πιαίζηα ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο επίζεο θαη γηα πξψηε θνξά ζην χληαγκα απηφ, ν ππνπξγφο
«επί ησλ Δθθιεζηαζηηθψλ» ήηαλ θαη ππνπξγφο «επί ηεο Γεκνζίνπ Δθπαηδεχζεσο».
πλνςίδνληαο, θαίλεηαη φηη ηνλ ζπληαγκαηηθφ λνκνζέηε ησλ κεηαεπαλαζηαηηθψλ ρξφλσλ πξνβιεκάηηδε
ηδηαίηεξα ην δήηεκα ηεο εθπαίδεπζεο θαζψο πξνζπαζνχζε λα ζεκειηψζεη ην λέν ειιεληθφ Κξάηνο πάλσ ζε
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θηιειεχζεξεο βάζεηο, κε ην ηειεπηαίν, ην «Δγεκνληθφ χληαγκα», λα δηαθξίλεηαη γηα ηνλ θηιειεχζεξν
ραξαθηήξα ηνπ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ (Μάλεζεο, 1987).
Μέξνο Β΄
πληάγκαηα ηνπ Διιεληθνύ Κξάηνπο
1.
Δ΄ ΤΝΣΑΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ηεο 18εο Μαξηίνπ 1844
ρφιηα: Πξψηε θνξά ζην χληαγκα ηνπ 1844 γηλφηαλ δηαρσξηζκφο «αλσηέξαο» θαη «δεκνηηθήο»
εθπαίδεπζεο θαη θαηά ηνλ Κακπηζηνχλε (2005) ππήξρε αλαθνξά ζηε ζχζηαζε ηδησηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ
θαηαζηεκάησλ ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο ηνπ Κξάηνπο. Σν άξζξν 11 πξνέβιεπε ηελ επηβάξπλζε ηνπ Κξάηνπο κε
ηηο δαπάλεο γηα ηελ αλψηεξε εθπαίδεπζε, ελψ ηε δεκνηηθή, πνπ αθνξνχζε πνιχ πεξηζζφηεξνπο πνιίηεο, ηελ
αλέζεηε θπξίσο ζηνπο δήκνπο, γη‟ απηφ θαη ε πξφθξηζε ηνπ φξνπ "δεκνηηθή εθπαίδεπζε". Ώπηφ θαηεδείθλπε ηε
βαξχηεηα πνπ έδηλε ην ζχζηεκα ζηελ αλψηεξε εθπαίδεπζε, αιιά θαη ηνλ πξνλνκηαθφ ηεο ραξαθηήξα, πνπ
ελίζρπε πεξηζζφηεξν ηηο αλψηεξεο ζπνπδέο παξά ηελ εθπαίδεπζε ηεο κάδαο. Έλα κεγάιν ιάζνο ηεο επνρήο πνπ
ζα ζπλέρηδε λα πιεξψλεη ν ειιεληθφο ιαφο θαη ηνλ επφκελν αηψλα.
ην άξζξν 105 γηλφηαλ γηα κηα αθφκε θνξά ζαθέο, φηη ε λνκνζεηηθή εμνπζία ήηαλ ππεχζπλε γηα ηελ
Παηδεία θαη φηη ν λφκνο ζα φξηδε φζα ηελ αθνξνχζαλ, ελψ ζηελ ίδηα δηάηαμε αλαθεξφηαλ, φηη ηα ζέκαηα ηεο
ζξεζθείαο βξηζθφηαλ ζηελ ίδηα αηδέληα κε απηά ηεο Παηδείαο. Δ ζχλδεζε Βθθιεζίαο θαη εθπαίδεπζεο ήηαλ
πιένλ δεδνκέλε.
2.
Σ΄ ΤΝΣΑΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ θαηά ηελ Β΄ Δζληθήλ πλέιεπζηλ-17ε Ννεκβξίνπ 1864
ρφιηα : ην χληαγκα ηνπ1864 ηα ζέκαηα Παηδείαο πεξηιήθζεθαλ ζην άξζξν 16, ην νπνίν ζα
ρξεζηκνπνηνχληαλ θαη ζηα πληάγκαηα ηνπ 1911, ηνπ 1952 θαη ηνπ 1975. Βπαλαδηαηππψζεθε ε επηινγή φηη ε
«αλσηέξα εθπαίδεπζηο» ζα ππνζηεξίδεηαη νηθνλνκηθά απφ ην Κξάηνο, ελψ ε δεκνηηθή απφ ηνπο δήκνπο κε ηελ
βνήζεηα ηνπ Κξάηνπο. Βπίζεο, ην δηθαίσκα ηεο ίδξπζεο ηδησηηθψλ εθπαηδεπηεξίσλ επαλεκθαλίδεηαη εδψ κε ηνλ
πεξηνξηζκφ φηη φπνηνο «ζπζηαίλε εθπαηδεπηηθά θαηαζηήκαηα» πξέπεη παξάιιεια λα ζπκκνξθψλεηαη θαη κε ηνπο
λφκνπο ηνπ Κξάηνπο. Σν Κξάηνο εκθαληδφηαλ αδχλακν λα πξνζθέξεη πςειψλ απαηηήζεσλ Παηδεία θαη
επέηξεπε ζηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία λα θαιχςεη απηφ ην θελφ, κε απνηέιεζκα ε εθπαίδεπζε λα είλαη πξνλφκην
ησλ ιίγσλ θαη εχπνξσλ πνιηηψλ, ελψ αθνξνχζε θπξίσο ηε δεκνηηθή εθπαίδεπζε θαη φρη ηα αλψηεξα
εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα.
3.
Ε΄ ΤΝΣΑΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ θαηά ηελ Β΄ Αλαζεσξεηηθήλ Βνπιήλ-1ε Ηνπλίνπ 1911
ρφιηα : Σν χληαγκα ηνπ 1911 άιιαμε ηε θπζηνγλσκία ηνπ ειιεληθνχ Κξάηνπο θαη ηνλ ηξφπν πνπ
κεξηκλνχζε γηα ηελ Παηδεία. Παξνπζηάζηεθε δεκνθξαηηθφηεξν θαη πεξηζζφηεξν επαίζζεην ζηα ζέκαηα
Παηδείαο. Δ εθπαίδεπζε δελ ρσξηδφηαλ πιένλ (αλσηέξα θαη δεκνηηθή) θαη νη ζπλνιηθέο δαπάλεο ηεο ήηαλ επζχλε
ηνπ Κξάηνπο θαη φρη ησλ δήκσλ. Ώπηφ ππνδήισλε ην ζεκαληηθφ ξφιν πνπ έπαηδε πιένλ ε Παηδεία γηα ην
χληαγκα θαη ην Κξάηνο.
Δ ζηνηρεηψδεο εθπαίδεπζε ήηαλ ππνρξεσηηθή. Σαπηφρξνλα παξερφηαλ δσξεάλ παηδεία ζε φιεο ηηο
βαζκίδεο (Κακπηζηνχλεο, 2005). Ώπηά ηα δχν ζηνηρεία πξψηε θνξά εκθαλίζηεθαλ ζε χληαγκα ηνπ ειιεληθνχ
Κξάηνπο. Δ ίδξπζε ηδησηηθψλ εθπαηδεπηεξίσλ ζπλέρηδε λα επηηξέπεηαη, φκσο φρη κφλνλ ζε ηδηψηεο, αιιά θαη ζε
λνκηθά πξφζσπα.
Πξψηε θνξά κεηά ην χληαγκα ηνπ Ρήγα ππήξμε κλεία γηα ηελ επίζεκε γιψζζα ηνπ Κξάηνπο. Ώπηή
ηελ επνρή ην γισζζηθφ δήηεκα απνηεινχζε ζεκείν ηξηβήο θαη ζχγθξνπζεο αλάκεζα ζηνπο ιφγηνπο, αιιά θαη
ζηνπο πνιίηεο. Δ γιψζζα πνπ θαζηεξψζεθε κε ην άξζξν 107 ηνπ πληάγκαηνο ήηαλ ε απιή θαζαξεχνπζα θαη ην
θαζεζηψο ζεβαζκνχ ηεο θαζνξηδφηαλ απφ ην χληαγκα κε απαγφξεπζε παξαθζνξάο ηεο, δειαδή κεηαηξνπήο
ηεο ζε δεκνηηθή.
4.
Ζ΄ ΤΝΣΑΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ηεο 29 εο επηεκβξίνπ 1925
ρφιηα : Με ην χληαγκα ηνπ 1925 πεξηέξρνληαλ νη ηέρλεο θαη νη επηζηήκεο, ε δηδαζθαιία θαη δηάδνζή
ηνπο ππφ ηελ πξνζηαζία ηνπ Κξάηνπο. Οη δαπάλεο ηεο εθπαίδεπζεο βάξπλαλ ην Κξάηνο, αιιά ζπκκεηείρε
δηαδεπθηηθά θαη ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Δ ζηνηρεηψδεο εθπαίδεπζε ήηαλ ππνρξεσηηθή, φπσο ην 1911 θαη είρε
δηάξθεηα έμη ηνπιάρηζηνλ ρξφληα. Τπήξρε επίζεο ε δπλαηφηεηα λα γίλεη ππνρξεσηηθή θαη ε κέζε εθπαίδεπζε. Δ
Παηδεία ήηαλ δσξεάλ θαη ζε απηφ ην χληαγκα, ελψ ε ίδξπζε ηδησηηθψλ εθπαηδεπηεξίσλ απφ ηδηψηεο θαη λνκηθά
πξφζσπα επηηξεπφηαλ, φπσο θαη ζην χληαγκα ηνπ 1911 (Καξάκπεια, 2008).
Καηλνηφκα παξάγξαθνο ζην χληαγκα ηνπ 1925, ήηαλ απηή πνπ ππνζηήξηδε φηη, ε εθπαίδεπζε θαη ηα
πλεπκαηηθά αγαζά έπξεπε λα γίλνληαη θηήκα φισλ ησλ πνιηηψλ θαη λα δεκηνπξγνχληαη εμίζνπ επλντθέο
ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε θαη θαιιηέξγεηά ηνπο. Ήηαλ κηα πξψηε αλαθνξά ζηηο ίζεο επθαηξίεο γηα ηνπο πνιίηεο
ηνπ Κξάηνπο. Παξάιιεια, ην χληαγκα απηφ εγθαηλίαδε γηα πξψηε θνξά ηηο ππνηξνθίεο. Άιιν θαηλνχξην
ζηνηρείν ήηαλ ε αλαθνξά ζηελ άζιεζε θαη ηε ζσκαηηθή αγσγή, ελψ γηλφηαλ αλαθνξά ζηε δηάπιαζε ηνπ ήζνπο
ησλ λέσλ, σο ζθνπνχ ηεο εθπαίδεπζεο, αιιά δελ δηεπθξηληδφηαλ επαθξηβψο ν ηξφπνο.
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5.
Θ΄ΤΝΣΑΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ηεο 11 εο επηεκβξίνπ 1925-σο
εδεκνζηεύζεη ηε 22α επηεκβξίνπ 1926
ρφιηα : Σν χληαγκα απηφ δηαηεξνχζε απηνχζηεο ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνπκέλνπ πληάγκαηνο ηεο
29εο επηεκβξίνπ 1925 ζρεηηθά κε ηελ Παηδεία.
6.
Η΄ ΤΝΣΑΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ηεο 3 εο Ηνπλίνπ 1927
ρφιηα : Σν χληαγκα απηφ είρε πνιιέο θνηλέο παξαγξάθνπο κε ηα πξνεγνχκελα, αιιά ζε ζρέζε κε ην
χληαγκα ηνπ 1925 παξαιείπνληαλ νη παξάγξαθνη πνπ αθνξνχζαλ ηηο ίζεο επθαηξίεο, ηηο ππνηξνθίεο, θαζψο
επίζεο ηε ζσκαηηθή άζθεζε θαη ην ήζνο. Με ηηο εξκελεπηηθέο δειψζεηο θαηλφηαλ φηη ε πνιηηεία πξνσζνχζε κηα
πεξηζζφηεξν γλσζηνινγηθή πιεπξά ηεο Παηδείαο θαη επηζηαηνχζε ζηα πξνγξάκκαηα θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ
ζρνιείσλ κέζσ ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο. Δ δηάηαμε, φηη νη καζεηέο εθφζνλ είραλ ηηο γλψζεηο γηα λα θνηηήζνπλ
ζηελ κέζε εθπαίδεπζε δελ ππνρξενχληαλ λα πεξάζνπλ απφ ηελ ζηνηρεηψδε, θαηαδείθλπε ηε ζεκαζία ή ηελ
έιιεηςε ηεο δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο. Σα έμνδα ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ εθπαηδεπηεξίσλ ζηνηρεηψδνπο
εθπαίδεπζεο θαη ησλ θαηαζηεκάησλ κέζεο θαη αλψηαηεο εθπαίδεπζεο κπνξνχζαλ λα αλαιάβνπλ θαη νη
νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (Κακπηζηνχλεο, 2005). ηα ηδησηηθά εθπαηδεπηήξηα ν λφκνο ζα φξηδε ηα φζα
απαηηνχληαλ γηα ηελ έθδνζε ησλ αδεηψλ ίδξπζήο ηνπο (Καξάκπεια, 2008).
7.
Κ΄ ΤΝΣΑΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ηεο 1εο Ηαλνπαξίνπ 1952
ρφιηα : εκαληηθφ γηα ην χληαγκα ηνπ 1952 ήηαλ φηη άιιαμε ηε ιέμε εθπαίδεπζε κε ηε ιέμε
Παηδεία. Έζεζε επίζεο κηα παξάγξαθν πνπ αλαθεξφηαλ ζηνλ ζθνπφ ηεο Παηδείαο, ν νπνίνο ήηαλ ε αλάπηπμε ηεο
εζληθήο ζπλείδεζεο ζηε βάζε ηνπ ειιελνρξηζηηαληθνχ πνιηηηζκνχ. ε φια ηα ζρνιεία κέζεο θαη ζηνηρεηψδνπο
εθπαίδεπζεο ε δηδαζθαιία απέβιεπε ζηελ εζηθή θαη πλεπκαηηθή αγσγή ησλ λέσλ (Καξάκπεια, 2008). Σν
ζηνηρείν απηφ αληηθαηφπηξηδε ηελ ηάζε ηεο επνρήο θαη ην θιίκα πνπ επηθξαηνχζε κεηά ηνλ εκθχιην ηφζν ζηελ
εμνπζία θαη ηε ΐνπιή, φζν θαη ζηελ εθπαίδεπζε.
ζνλ αθνξά ζηε δσξεάλ εθπαίδεπζε θαη ζηελ ππνρξεσηηθφηεηα ηεο ζηνηρεηψδνπο, επαλαιακβαλφηαλ
ε ίδηα παξάγξαθνο κε φια ηα απφ ην 1911 πξνεγνχκελα πληάγκαηα. ε αληίζεζε κε ηα πληάγκαηα ηνπ 1925,
1926 θαη 1927 δελ ππήξρε ε παξάγξαθνο πνπ αλαθεξφηαλ ζηελ δπλαηφηεηα λα γίλεη ππνρξεσηηθή θαη ε
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε κέρξη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο.
Γηα πξψηε θνξά ε εθπαίδεπζε ρσξηδφηαλ ζε ζηνηρεηψδε, κέζε θαη αλψηαηε, ελψ ην χληαγκα
αλαθεξφηαλ ζηα αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη θαζφξηδε ηελ απηνδηνίθεζή ηνπο, θαζψο επίζεο θαη ηελ
δεκνζηνυπαιιειηθή ηδηφηεηα ησλ θαζεγεηψλ ηνπο (Καξάκπεια, 2008).
Σν χληαγκα ηνπ 1952 δηέθξηλε ηελ εθπαίδεπζε ζε δχν θαηεγνξίεο: α) ηε ζηνηρεηψδε πνπ παξερφηαλ
απφ ην Κξάηνο θαη β) ηελ κέζε θαη αλψηαηε ε νπνία ππήξρε δαπάλε ηνπ Κξάηνπο. ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
ζηνηρεηψδνπο αλήθαλ ε ππνρξεσηηθή θνίηεζε, ν θαζνξηζκφο ησλ έμη εηψλ θαη ε Πνιηηεία παξείρε φια ηα κέζα,
ελψ ζηε κέζε θαη ηελ αλψηαηε ην Κξάηνο απιψο αλαιάκβαλε ηα έμνδα (Κακπηζηνχλεο, 2005).
ρεηηθά κε ηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε, δεκηνπξγνχληαλ λένη πεξηνξηζκνί ζηελ ίδξπζε εθπαηδεπηεξίσλ.
Πιένλ απαηηνχληαλ εθηφο απφ ηελ απαξαίηεηε άδεηα, ν ηδηψηεο λα κελ έρεη ζηεξεζεί θαη ηα πνιηηηθά ηνπ
δηθαηψκαηα (Καξάκπεια, 2008). Με ηηο δηαηάμεηο απηέο ήζειαλ λα πεξηνξίζνπλ ηε δξάζε αλζξψπσλ πνπ
ελδερνκέλσο ελνρινχζαλ ηελ θαζεζηεθπία ηάμε ή ήηαλ αληίζεηνη κε ην θαζεζηψο, κηα θαη ζα έπξεπε λα έρνπλ
ζχκθσλα κε ην λφκν άδεηα ιεηηνπξγίαο γηα ηα εθπαηδεπηήξηα απηά.
8.
Λ΄ ΤΝΣΑΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 1975/1986
ρφιηα : Δ αλαθνξά ζηελ Παηδεία γηλφηαλ θαη πάιη ζην άξζξν 16, αιιά ε έθηαζή ηνπ ήηαλ ζαθψο
κεγαιχηεξε θαη ηα ζέκαηα πνπ πξνέβαιιε πην εηδηθά. Βλψ ζηα πξνεγνχκελα πληάγκαηα ε Παηδεία ήηαλ
αηνκηθφ δηθαίσκα, ην 1975 έγηλε θαη θνηλσληθφ, ζαλ απφξξνηα ηεο ζχγρξνλεο αληίιεςεο γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ
θξάηνπο (Υξπζφγνλνο, 2002).
Δ πξψηε παξάγξαθνο παξέπεκπε ζηα πληάγκαηα ηεο κεζνπνιεκηθήο πεξηφδνπ, ηδηαίηεξα ζε απηφ ηνπ
1927. Δ δεχηεξε παξάγξαθνο, πέξαλ ηεο αλάζεζεο ηεο Παηδείαο ζην Κξάηνο ζαλ βαζηθήο ηνπ απνζηνιήο, ηελ
νπνία θαη αλέθεξε ξεηψο, εηζήγαγε σο ζθνπφ ηελ αγσγή ησλ Βιιήλσλ, ηελ ειεχζεξε αλάπηπμε ηεο
πξνζσπηθφηεηάο ηνπο θαη ηελ ππνρξέσζή ηνπο λα είλαη ππεχζπλνη πνιίηεο (Κακπηζηνχλεο, 2005). Με ηελ ηξίηε
παξάγξαθν απμαλφηαλ ηα έηε ππνρξεσηηθήο θνίηεζεο ζε ελλέα δίλνληαο θαη ηελ επρέξεηα ζηνλ θνηλφ λνκνζέηε
λα απμήζεη θαη επηπιένλ απηφλ ηνλ ρξφλν (Ααγηφγινπ, 2005). ηελ ηέηαξηε παξάγξαθν ην δηθαίσκα ηεο δσξεάλ
παηδείαο επεθηεηλφηαλ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, ζηα θξαηηθά εθπαηδεπηήξηα, πξνσζψληαο θαη πάιη
ην θνηλσληθφ θξάηνο. ηελ ίδηα ινγηθή επαλεξρφηαλ θαη ε ελίζρπζε ζπνπδαζηψλ πνπ δηαθξίλνληαλ, φπσο ζην
χληαγκα ηνπ 1926 θαη δηεπξπλφηαλ ζε φζνπο είραλ αλάγθε αξσγήο ή εηδηθήο πξνζηαζίαο αλάινγα κε ηηο
ηθαλφηεηέο ηνπο (εηδηθή αγσγή). Οη παξάγξαθνη 5 θαη 6 αλαθεξφηαλ ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε, ε νπνία
απηνδηνηθείην κε ηελ επνπηεία ηνπ Κξάηνπο, φπσο θαη ζην χληαγκα ηνπ ‟52, αιιά ηψξα εληζρπφηαλ θαη
νηθνλνκηθά. Οη θαζεγεηέο ήηαλ πιένλ δεκφζηνη ιεηηνπξγνί θαη φρη δεκφζηνη ππάιιεινη, φπσο ην 1952 θαη ην
χληαγκα κεξηκλνχζε αθφκε θαη γηα ηνπο θνηηεηηθνχο ζπιιφγνπο.
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ην ίδην πιαίζην ηεο δσξεάλ παηδείαο ζηελ παξάγξαθν 7 παξερφηαλ επαγγεικαηηθή θαη εηδηθή
εθπαίδεπζε απφ ζρνιέο αλψηεξεο βαζκίδαο, γηα ρξφλν φρη πάλσ απφ ηξηεηία, αθήλνληαο ζηνλ θνηλφ λνκνζέηε
λα ηνλ νξίζεη.
Δ παξάγξαθνο 8 πξνέβιεπε φηη λφκνο ζα φξηδε ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηνπο φξνπο ρνξήγεζεο άδεηαο γηα
ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία εθπαηδεπηεξίσλ ηα νπνία δελ αλήθαλ ζην Κξάηνο, ελψ ε ζχζηαζε αλψηαησλ ζρνιψλ
απφ ηδηψηεο απαγνξεπφηαλ. Ο ζπληαγκαηηθφο λνκνζέηεο θαζνξίδνληαο ηε δσξεάλ εθπαίδεπζε ζε φιεο ηηο
βαζκίδεο δηαζαθήληδε φηη απνθιεηζηηθφο πάξνρφο ηεο ήηαλ κφλν ην ίδην ην θξάηνο, ζεβφηαλ φκσο ηελ ειεχζεξε
βνχιεζε ησλ γνλέσλ λα ζηείινπλ ηα παηδηά ηνπο ζηα ζρνιεία πνπ επηζπκνχζαλ (δεκφζηα ή ηδησηηθά ή ζρνιεία
αιινδαπήο κφξθσζεο), ππφ ηνλ φξν φηη απηά ζα αλαγλσξίδνληαλ απφ ην Βιιεληθφ Αεκφζην. Με ηελ
απαγφξεπζε ηεο ζχζηαζεο αλσηάησλ ζρνιψλ φκσο κεηψλνληαλ κεξηθψο ε θχζε ηνπ αηνκηθνχ δηθαηψκαηνο
(Πνπιήο, 2001). Ώπφ ιεηηνπξγηθή άπνςε ν δεκφζηνο ραξαθηήξαο ηεο Παηδείαο κπνξνχζε λα αιιάμεη κφλν κε
αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο. Ώπφ ηελ απαγφξεπζε απηή ηεο "ιεηηνπξγηθήο ηδησηηθνπνίεζεο" ηεο Παηδείαο
έπξεπε λα δηαθξίλεηαη ε ελ κέξεη δηελέξγεηά ηεο απφ ηδησηηθνχο θνξείο (Κακπηζηνχλεο, 2005).
Σέινο κε ηελ παξάγξαθν 9 ην χληαγκα αλαθεξφηαλ ζηνλ αζιεηηζκφ, ν νπνίνο ηεινχζε ππφ ηελ
πξνζηαζία θαη επνπηεία ηνπ Κξάηνπο, επηρνξεγνχληαλ δε απφ απηφ.
Ώπφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ ηνπ πληάγκαηνο, πξνέθππηε φηη ε Παηδεία απνηεινχζε
βαζηθή απνζηνιή ηνπ Κξάηνπο. Ώπνηεινχζε δειαδή απφθαζε ηνπ ζπληαγκαηηθνχ λνκνζέηε, φηη ε Παηδεία (ελ
αληηζέζεη π.ρ. πξνο ηνλ ηχπν) ζα ήηαλ εληαγκέλε ζηνλ θξαηηθφ ρψξν, απηφλ πνπ δηέπεηαη απφ ηελ άζθεζε ηεο
δεκφζηαο εμνπζίαο (Ααγηφγινπ, 2005). Βπίζεο απνθάιππηαλ ζηνηρεία θνηλσληθνχ θξάηνπο θαη νδεγνχζαλ ζηελ
αλαγλψξηζε ηεο Παηδείαο, φρη κφλν σο αηνκηθνχ, αιιά θαη σο θνηλσληθνχ δηθαηψκαηνο θαη πεξηιακβάλνληαλ
ζην ηκήκα «Ώηνκηθά θαη Κνηλσληθά Αηθαηψκαηα» (Αεκεηξφπνπινο, 2005).
9.
ΑΝΑΘΔΩΡΖΖ ΣΟΤ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ ΣΟΤ 1974. Ζ ΑΝΑΘΔΩΡΖΖ ΣΟΤ 1986
ρφιηα :Οη αλαζεσξεκέλεο δηαηάμεηο δελ επεξέαζαλ ην άξζξν 16 πνπ αθνξνχζε ζηελ Παηδεία. Δ
ζεζκηθή κεηαξξχζκηζε πνπ έγηλε ην 1985 κε ην λ.1566/1985 παξνπζίαδε απνθιίζεηο ζε ζρέζε κε ηνλ λ.309/76
ψο πξνο ηελ "αλάπηπμε ηεο εζληθήο θαη ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο". Ο λ.1566/1985 επηρείξεζε έλα γεληθφ
επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ δχν πξψησλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο (Κακπηζηνχλεο, 2005).
10.
Ζ ΑΝΑΘΔΩΡΖΖ ΣΟΤ 2001
ρφιηα : Οη αλαζεσξεκέλεο δηαηάμεηο δελ επεξέαζαλ ην άξζξν 16 πνπ αθνξνχζε ζηελ Παηδεία.
11.
Ζ ΑΝΑΘΔΩΡΖΖ ΣΟΤ 2008
ρφιηα : Οη αλαζεσξεκέλεο δηαηάμεηο δελ επεξέαζαλ ην άξζξν 16 πνπ αθνξνχζε ζηελ Παηδεία.
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Πξνεπαλαζηαηηθά θαη Δπαλαζηαηηθά πληάγκαηα
πλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ, κπνξνχκε λα πνχκε φηη πξψηνο ν Ρήγαο ππνζηήξημε ηελ ππνρξεσηηθή
εθπαίδεπζε φισλ ησλ πνιηηψλ, αζρέησο θχινπ, πξφηεηλε σο επίζεκε γιψζζα ηνπ Κξάηνπο ηελ θαζνκηινπκέλε
ειιεληθή, θαζψο θαη ην ζπλδπαζκφ ειιεληθήο θαη μελφγισζζεο εθπαίδεπζεο. Σν 1823 εηζήρζε σο κέζνδνο
δηδαζθαιίαο ε αιιεινδηδαθηηθή, θαη ε ζπζηεκαηηθή νξγάλσζε ηεο δεκφζηαο Παηδείαο. ην χληαγκα ηεο
Σξνηδήλαο θαηνρπξψζεθε ην δηθαίσκα ησλ ειιήλσλ γηα κφξθσζε. ην «Ζγεκνληθφλ» χληαγκα νη δαπάλεο γηα
ηελ Παηδεία βάξπλαλ ηελ Βθθιεζία. Δ ζξεζθεία θαη ζηα επαλαζηαηηθά, φπσο άιισζηε θαη ζηα κεηαγελέζηεξα
πληάγκαηα, έπαηδε θαζνξηζηηθφ ξφιν. Δ εθπαίδεπζε νξηδφηαλ σο δεκφζηα θαη ν ππνπξγφο «επί ησλ
Βθθιεζηαζηηθψλ» ήηαλ θαη «επί ηεο Αεκνζίνπ Βθπαηδεχζεσο».
πληάγκαηα ηνπ Διιεληθνύ Κξάηνπο
Ώπφ ηε ζχζηαζε ηνπ ειιεληθνχ Κξάηνπο ε εθπαίδεπζε ππήξμε θξαηηθή ππφζεζε. ηελ αξρή
(χληαγκα ηνπ „44) ην Κξάηνο αλαιάκβαλε εμ νινθιήξνπ ηηο δαπάλεο κφλνλ ηεο αλψηεξεο εθπαίδεπζεο, ζηε
ζπλέρεηα φκσο (1911) θαζηζηνχζε ηελ εθπαίδεπζε ππνρξεσηηθή θαη δσξεάλ. Ο θαζνξηζκφο ζπγθεθξηκέλσλ
ρξφλσλ ππνρξεσηηθήο θνίηεζεο ζην ζρνιείν εηζήρζε γηα πξψηε θνξά κε ην χληαγκα ηνπ 1925 θαη ήηαλ έμη
ρξφληα, κε δπλαηφηεηα λα γίλνπλ δψδεθα. Θα πεξλνχζαλ αξθεηέο δεθαεηίεο κε απηφ ην ζρήκα ησλ έμη ρξφλσλ,
κέρξη ην 1975 νπφηε θαη ε ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε έγηλε ελλεαεηήο. Σν πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ θαη ε χιε ηνπ,
ζχκθσλα κε ην χληαγκα ηνπ 1927, απνηεινχζε επζχλε ηεο πνιηηείαο.
Δ ιέμε Παηδεία ρξεζηκνπνηήζεθε αληί ηεο ιέμεο εθπαίδεπζε γηα πξψηε θνξά ζην χληαγκα ηνπ 1952,
αιιά καδί κε απηή ηελ θαηλνηνκία εκθαλίζηεθε ν ειιελνρξηζηηαληθφο ραξαθηήξαο θαη ζθνπφο ηεο εθπαίδεπζεο.
Λφγσ ησλ έληνλσλ δπκψζεσλ ζηα ζέκαηα ηεο γιψζζαο ζην ηέινο ηνπ 19 νπ θαη ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αη., ην
χληαγκα ηνπ 1911 ζην άξζξν 107 φξηζε σο επίζεκε γιψζζα ηνπ Κξάηνπο ηελ θαζαξεχνπζα. Οη επηινγέο απηέο
έδεηρλαλ ηελ ζηξνθή πξνο ηνλ ζπληεξεηηζκφ πνπ έθαλε ε ειιεληθή ζπληαθηηθή εμνπζία απφ ην χληαγκα ηνπ
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Ρήγα θαη ηα επαλαζηαηηθά πληάγκαηα ησλ αξρψλ ηνπ 19 νπ αηψλα. Υξεηάζηεθαλ εθαηφλ εμήληα ρξφληα πεξίπνπ
(1986) γηα λα γξαθεί ειιεληθφ χληαγκα ζηε δεκνηηθή γιψζζα.
Δ ίδξπζε ηδησηηθψλ εθπαηδεπηεξίσλ ζεζκνζεηήζεθε πξψηε θνξά κε ην χληαγκα ηνπ 1864 θαη
επαλαιακβαλφηαλ ζε φια ηα επφκελα πληάγκαηα κε ηξνπνπνηήζεηο, φπσο ε δπλαηφηεηα ίδξπζεο ηδησηηθψλ
εθπαηδεπηεξίσλ θαη απφ λνκηθά πξφζσπα θαη ε αλάγθε χπαξμεο άδεηαο ή άιισλ ραξηηψλ θ. ι. π. Σν χληαγκα
ηνπ 1975 επέηξεπε επίζεο φια ηα παξαπάλσ, αιιά απαγφξεπε ξεηά ηε ζχζηαζε αλσηάησλ ζρνιψλ απφ ηδηψηεο.
Σα αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα αλαθέξζεθαλ γηα πξψηε θνξά ζε ειιεληθφ χληαγκα ην1952 θαη
ην 1975 έλα κεγάιν θνκκάηη ηνπ άξζξνπ γηα ηελ Παηδεία αθηεξψζεθε ζε απηά. Οη θαζεγεηέο ησλ αλψηαησλ
εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ραξαθηεξίζηεθαλ σο δεκφζηνη ιεηηνπξγνί θαη φρη δεκφζηνη ππάιιεινη, ελψ ην
χληαγκα κεξηκλνχζε αθφκε θαη γηα ηνπο θνηηεηηθνχο ζπιιφγνπο.
ε κηα ρψξα κε πάξα πνιινχο αλαιθάβεηνπο ην 19 ν αηψλα, ε νπνία είρε αλάγθε θπξίσο απφ ηερλίηεο
θαη επαγγεικαηίεο, ε επαγγεικαηηθή θαη εηδηθή εθπαίδεπζε ζεζκνζεηήζεθε κφιηο ελάκηζη αηψλα αξγφηεξα, ην
1975, φηαλ ην πνζνζηφ αλαιθαβεηηζκνχ ησλ πνιηηψλ είρε κεησζεί ζην ειάρηζην.
Ώλαθνξά ζηνλ αζιεηηζκφ, ν νπνίνο ηεινχζε ππφ ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αλψηαηε επνπηεία ηνπ
Κξάηνπο ππήξρε ζηα πληάγκαηα ηνπ 1975 θαη λσξίηεξα ηνπ 1925
Βλ θαηαθιείδη, ζε φιν ην εχξνο ησλ ειιεληθψλ πληαγκάησλ απφ εθείλν ηνπ 1822 κέρξη θαη απηφ ηνπ
1975 ηα ζέκαηα ηεο ζξεζθείαο θαηλφηαλ λα βξίζθνληαη ζε πξνηεξαηφηεηα θαη ζηελ ίδηα αηδέληα κε απηά ηεο
Παηδείαο. Δ θπξίαξρε ζέζε ηεο Βθθιεζίαο ζηα πληάγκαηα είλαη εκθαλήο απφ ηε πξψηε ηνπο ζρεδφλ
δηαθήξπμε, αιιά ε θξηηηθή γηα θάηη ηέηνην είλαη αληηθείκελν κηαο άιιεο εξγαζίαο.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ
ΐεγιέξεο, Φ. (1989). Σν πληαγκαηηθφ θαη λνκνζεηηθφ πξφβιεκα ηεο ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο. Σν
χληαγκα (4), ζ. 559.
ΐνπιή ησλ Βιιήλσλ. (2014). Ώλάθηεζε Ώπξίιηνο 22, 2014, απφ πληαγκαηηθή Εζηνξία:
http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagmatiki-Istoria/
Γεσξγφπνπινο, Κ. (1990). Δπίηνκν πληαγκαηηθφ Γίθαην. Ώζήλα-Κνκνηελή: Ώλη. άθθνπιαο. ζ. 310311, 507.
Ααγηφγινπ, Π. (2005). πληαγκαηηθφ Γίθαην - Αηνκηθά Γηθαηψκαηα. (Σφκ. Ώ΄). Ώζήλα: Ώλη. Ν.
άθθνπιαο, ζ.813-814.
Ααζθαιάθεο, Γ. (1952). Διιεληθή πληαγκαηηθή Ηζηνξία 1821-1935 : (πξνο ρξήζηλ ησλ θνηηεηψλ) .
Ώζήλα: Βθδνηηθφλ ΐηβιηνπσιείνλ "Σν Ννκηθφλ" Νηθ. Ώ. άθθνπια.
Αεκεηξφπνπινο, Ώ. (2005). πληαγκαηηθά Γηθαηψκαηα-Δηδηθφ Μέξνο. Ώζήλα: άθθνπιαο, ζ.97.
Αεκεηξφπνπινο, Ώ. (2004). πληαγκαηηθά Γηθαηψκαηα-Παξαδφζεηο πληαγκαηηθνχ Γηθαίνπ (Ώ΄ εθδ.,
Σφκ. 3νο). Ώζήλα: άθθνπιαο.
Καξάκπεια, Ν. (2008). Παηδεία θαη χληαγκα. (Ώ. Αεκεηξφπνπινο, Βπηκ.) Ώλάθηεζε Ώπξίιηνο 3,
2014, απφ Ννκηθέο Μειέηεο: www.greeklaws.com/pubs/results.php?id=2804
Κακπηζηνχλεο, Γ. (2005). Ηδησηηθή Δθπαίδεπζε θαη Γσξεάλ Παηδεία-Ηδησηηθά Παλεπηζηήκηα. (Ώ.
Αεκεηξφπνπινο, Βπηκ.) Ώλάθηεζε Ώπξίιηνο 3, 2014, απφ Ννκηθέο Μειέηεο:
http://www.greeklaws.com/pubs/uploads/1247.pdf
Μάλεζεο, Ώ.Ε. (1987), Δ Φηιειεχζεξε θαη Αεκνθξαηηθή Εδενινγία ηεο Βζληθήο Βπαλάζηαζεο ηνπ
1821, Παλεγπξηθφο Λφγνο ηεο 25εοΜαξηίνπ 1983. Ώλάηππν απφ ηνλ 27νΣφκν «Δπίζεκνη Λφγνη»
Πεξηφδνπ απφ 1-9-1982 έσο 18-5-1983, Πξπηαλεία π. Μνπιφπνπινπ, Ώζήλα.
Μαληηάθεο, Ώ. (2007). Ση είλαη χληαγκα. Ώζήλα: αββάιαο.
Μαπξηάο, Κ., & Παληειήο, Ώ. (1996). πληαγκαηηθά Κείκελα, Διιεληθά θαη μέλα. Ώζήλα-Κνκνηελή:
άθθνπια, ζ. 46, 85.
Πνπιήο, Π. (2001). Δθπαηδεπηηθφ Γίθαην θαη Θεζκνί. Ώζήλα-Θεζζαινλίθε: άθθνπιαο, ζ.241, 246.
Ράηθνο, Ώ. (1983). Παξαδφζεηο πληαγκαηηθνχ Γηθαίνπ . Ώζήλα: άθθνπιαο.
βψινο, Ώ. (1998). Σα ειιεληθά πληάγκαηα 1822-1975/1986-Ζ πληαγκαηηθή ηζηνξία ηεο Διιάδνο (Γ΄
εθδ.). Ώζήλα: ηνραζηήο.
πκβνχιην ηεο Δπξψπεο. (1952). Ώλάθηεζε Μάξηηνο 20, 2014, απφ Πξφζζεηνλ Πξσηφθνιινλ εηο ηελ
χκβαζηλ πεξί πξναζπίζεσο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ:
www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/E4317264-DB27-42FE-873E-1ECCACABB045/0/GreekGrec.pdf
Υξπζφγνλνο, Κ. (2002). Αηνκηθά θαη Κνηλσληθά Γηθαηψκαηα (Γ΄εθδ.). Ώζήλα: Ώλη. άθθνπιαο-Ννκηθή
ΐηβιηνζήθε, ζ.330.
United Nations Human Rights. (1948). Ώλάθηεζε Μάξηηνο 12, 2014, απφ Οηθνπκεληθή Αηαθήξπμε γηα ηα
Ώλζξψπηλα Αηθαηψκαηα: http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=grk

505

1st International Congress on Management of Educational Units
December 7-9, 2018, Thessaloniki, Greece

Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΤΝΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ

Δπθεκία Λάγθα
Ώιεμάλδξεην Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο
Θεζζαινλίθε, Βιιάδα
e-mail: efilaga@gmail.com

ΠΒΡΕΛΔΦΔ
Με ηνλ φξν δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε νξίδνπκε ηελ εθπαίδεπζε πνπ δηαρεηξίδεηαη ηελ
πνιππνιηηηζκηθφηεηα κέζα ζην ζρνιείν ε νπνία βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο αλεθηηθφηεηαο, ηνπ ζεβαζκνχ, ζηελ
αλαγλψξηζε θαη ηελ απνδνρή ηνπ δηαθνξεηηθνχ θαη απνζθνπεί ζηελ νκαιή έληαμε ησλ αηφκσλ κε δηαθνξεηηθφ
γισζζηθφ θαη πνιηηηζηηθφ ππφβαζξν.
Δ πνιππνιηηηζκηθφηεηα ζην ζχγρξνλν ζρνιείν απνηειεί έλα πνιχρξσκν θακβά εζλνηήησλ,
λννηξνπίαο, κεηξηθήο γιψζζαο θαη δηαθνξεηηθφηεηαο. Σα ζηνηρεία δηαθνξεηηθφηεηαο φπσο ε θαηαγσγή, ε
ζξεζθεία θαη νη πεπνηζήζεηο θαζψο θαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο θχιν, ειηθία θιπ. ρξήδνπλ ζεβαζκνχ
θαη πξνζηαζίαο ηφζν κέζα ζηα ζρνιηθά πιαίζηα φζν θαη ζηελ επξχηεξε θνηλσλία. Οη δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο
πνπ αλαπηχζζνληαη κέζα ζην ζρνιείν, ηφζν ησλ ίδησλ ησλ καζεηψλ φζν θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ζρνιηθψλ
κνλάδσλ, πξνζδίδνπλ κηα φκνξθε πνηθηιία κπνξνχλ φκσο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ αληηζέζεηο, δπζθνιίεο,
πξνζηξηβέο, αθφκε θαη αθξαίεο θαηαζηάζεηο.
ε κηα πξνζπάζεηα λα αλαιπζεί ην θαηά πφζν ην ζηνηρείν ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο κπνξεί λα απνηειέζεη
πξφβιεκα ή ζπλδεηηθφ θξίθν γηα θάπνηεο νκάδεο καζεηψλ θαη αλ, θαη θαηά πφζν, δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα θαηά
ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, είλαη ρξήζηκν λα αλαδεηρζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαπνιηηηζκηθήο
εθπαίδεπζεο θαη ηεο ζπλεθπαίδεπζεο ζηα ειιεληθά ζρνιεία θαζψο θαη ηα εκπφδηα εθαξκνγήο ηνπο.
Ο φξνο «ζπλεθπαίδεπζε» αθνξά ζηελ εηδηθή αγσγή θαη απνηειεί πξνζπάζεηα γηα ηελ ζπλχπαξμε θαη
ζπλδηδαζθαιία ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζε θνηλά ζρνιεία φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο
εθπαίδεπζεο.
ΐαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ ζπλχπαξμε δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ θαη ηελ θνηλσληθή ζπλχπαξμε
αλζξψπσλ κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη ν ζεβαζκφο θαη ε πξνζηαζία απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Με
ηελ Βπξσπατθή Οδεγία 2000/43/ΒΚ θαζηεξψλεηαη ε αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ πξνζψπσλ αλεμαξηήησο
θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο κε ηελ αλαγλψξηζε θαη πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ζηελ εθπαίδεπζε,
θαηάξηηζε, ηελ εξγαζία θαη ηηο θνηλσληθέο παξνρέο θαζψο θαη ην δηθαίσκα ζηε ζηέγαζε, ε έληαμε θαη
ζπκκεηνρή ζε νξγαλψζεηο εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηψλ, ε πξφζβαζε ζε αγαζάθαη ππεξεζίεο.
ηα «πξνζηαηεπφκελα ραξαθηεξηζηηθά» πνπ νξίδνληαη απφ ηελ Βπξσπατθή λνκνζεζία θαηά ησλ
δηαθξίζεσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ην θχιν, ε αλαπεξία, ε ειηθία, ε θπιή, ν γελεηήζηνο πξνζαλαηνιηζκφο, ε
εζλνηηθή θαηαγσγή, ε εζληθή πξνέιεπζε θαζψο θαη ε ζξεζθεία ή νη πεπνηζήζεηο.
Οη πξνζδνθίεο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο δηαρείξηζεο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο κέζα ζην ζρνιείν κε επξχηεξε
απνδνρή θαη ζεβαζκφ ζηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ θάζε καζεηή, είλαη κεγάιεο. Καη είλαη
ζίγνπξν πσο απαηηεί θαη επξχηεξα θνηλσληθή αιιαγή θαη απνδνρή ησλ αξρψλ θαη ησλ αληηιήςεσλ πνπ
πξεζβεχνπλ.
ηελ πξννπηηθή απηή νθείινπλ λα κειεηεζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο θαη
ηεο ζπλεθπαίδεπζεο ζε ζπγθξηηηθή αλάιπζε κε ηηο δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηνπο ζηελ Βιιεληθή ζρνιηθή
πξαγκαηηθφηεηα. Σέινο, λα κειεηεζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ησλ κεζφδσλ απηψλ ηφζν ζηελ
Βιιάδα φζν θαη ζε άιιεο ρψξεο θαη λα ηεζνχλ ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ηνπο ζηελ
Βιιεληθή εθπαίδεπζε, κέρξη ηελ πιήξε θαη απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπο.
Λέμεηο θιεηδηά: Αηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, ζπλεθπαίδεπζε, εληαίν ζρνιείν.

506

1st International Congress on Management of Educational Units
December 7-9, 2018, Thessaloniki, Greece

ΒΕΏΓΧΓΔ
Με ηνλ φξν δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε νξίδνπκε ηελ εθπαίδεπζε πνπ δηαρεηξίδεηαη ηελ
πνιππνιηηηζκηθφηεηα κέζα ζην ζρνιείν ε νπνία βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο αλεθηηθφηεηαο, ηνπ ζεβαζκνχ, ζηελ
αλαγλψξηζε θαη ηελ απνδνρή ηνπ δηαθνξεηηθνχ θαη απνζθνπεί ζηελ νκαιή έληαμε ησλ αηφκσλ κε δηαθνξεηηθφ
γισζζηθφ θαη πνιηηηζηηθφ ππφβαζξν (Παπαλανχκ, 2007). Ο φξνο δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε νξίδεηαη θπξίσο σο
πξνο ην «ηη πξέπεη λα γίλεη» ελψ ν φξνο πνιππνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε αλαθέξεηαη θπξίσο ζην «γεγνλφο» φηη
ζην ζεκεξηλφ ζρνιείν επηθξαηεί ε θαηάζηαζε ηεο ζπλχπαξμεο δηαθφξσλ καζεηψλ απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο
πξνέιεπζεο θαη δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο (ηακαηνπνχινπ, 2007).
Δ πνιππνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ππνζέηεη φηη δελ κπνξεί λα δηδάζθεηαη ν θαζέλαο ζην ίδην ζρνιείν
αθνχ σο άηνκα κέζα ζηηο δηθέο καο θνηλσλίεο δελ είκαζηε φινη ίδηνη (Banks, 2009).
Ο ζηφρνο ηεο πνιππνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο είλαη λα παξέρνληαη ζε φινπο αλεμαηξέησο ηνπο καζεηέο,
ζε φπνηα θνηλσληθή νκάδα θαη αλ αλήθνπλ, νη απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο, ζηάζεηο θαη πξννπηηθέο πνπ ζα ηνπο
επηηξέςνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζην θνηλσληθφ πιαίζην θαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο παγθφζκηα δηακνξθσκέλεο
εθπαηδεπηηθέο θαη επηζηεκνληθέο πξνθιήζεηο. Καζψο νη πξνζσπηθέο εκπεηξίεο θαη νη πνιηηηζκνί εκπινπηίδνπλ
θαη επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αιιειεπηδξνχκε κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο, ηνπο δαζθάινπο θαη ηηο
θνηλσλίεο καο, ε επηηπρήο επίηεπμε ελφο ηέηνηνπ ζηφρνπ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην εθπαηδεπηηθφ
πεξηερφκελν θαη ηηο καζεζηαθέο εκπεηξίεο πνπ ζα πξνζθέξεη ε εθαξκνγή ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο.
Χζηφζν,ην πνιππνιηηηζκηθφ πεξηερφκελν ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ
εμαθνινπζεί λα ηείλεη λα αληηκεησπίδεηαη, ζηα πεξηζζφηεξα ζρνιεία, ηφζν σο πξνο ην πεξηερφκελν φζν θαη σο
πξνο ην γλσζηηθφ κέξνο ηνπ σο εξεπλεηηθφ πιηθφ θαη φρη σο εγρεηξίδηα θαη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ κπνξνχλ
λαπαίμνπλ νπζηαζηηθφ ξφιν θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νπζηαζηηθά ζηελ πνιππνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε.
ΜΒΘΟΑΟΛΟΓΕΏ
ηελ παξνχζα εξγαζία αθνινπζήζεθε ε κεζνδνινγία ηεο Ώλάιπζεο Πεξηερνκέλνπ (ContentAnalysis).
Καηαγξάθεθαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Αηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο ζπλεθπαίδεπζεο θαη αλαιχζεθαλ ε
ππάξρνπζα θαηάζηαζε θαη νη αγθπιψζεηο ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο δηεμνδηθά θαη κε θξηηηθή
ζθέςε ζηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, πξνζθέξνληαο ηε δπλαηφηεηα δηεμαγσγήο απνηειεζκάησλ θαη
ζπκπεξαζκάησλ θαηά ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε. Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο κπνξνχλ λα αλαδείμνπλ ηηο
βέιηηζηεο πξαθηηθέο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο ζπλεθπαίδεπζεο ζηε ρψξα καο,
νη νπνίεο ζπλνςίδνληαη ζηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνχλ ζε επφκελν θεθάιαην.
Οη παηδαγσγηθέο θαη αθαδεκατθέο πεγέο πνπ κειεηήζεθαλ ζεσξνχλ ζεκαληηθή ηελ εθαξκνγή ηεο
δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο ζπλεθπαίδεπζεο ζε κηα πξνζπάζεηα λα δεκηνπξγεζνχλ ζρνιεία γηα φινπο,
λα αλνηρηεί ε θνηλσλία ζηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη λα απνδερηεί ην θάζε άηνκν μερσξηζηά, αλαγλσξίδνληάο ηνπ ην
δηθαίσκα λα ζπκκεηέρεη ηζφηηκα ζηε ζρνιηθή θαη ζηελ θνηλσληθή δσή. Δ ζχγρξνλε Βιιεληθή θνηλσλία, κε ηα
πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ηα ηειεπηαία ρξφληα κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλζξσπηζηηθήο θξίζεο πνπ
βηψλεη, νθείιεη λα δείμεη ην πξφζσπν ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηνπ ζεβαζκνχ πνπ πξεζβεχεη ζε φινπο ηνπο
αλζξψπνπο.
Δ παξνχζα κειέηε πξνζπαζεί λα αλαδείμεη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαιείηαη λα πηνζεηήζεη ην ειιεληθφ
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα πνπ εμεηάζηεθαλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ
κεηαξξπζκίζεσλπνπ αθνξνχλ ζηνλ πνιππνιηηηζκηθφ ηεο ραξαθηήξα.Δ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ είλαη κέζνδνο
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηελ θαηαγξαθή ηνπο ζε
δηάθνξεο ρξνληθέο πεξηφδνπο θαζψο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ δνκψλ θαη θνηλσληψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην
κειεηψκελν πεξηερφκελν (Γαβξηειίδνπ, 2017).
Δ επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ κειέηεο έγηλε πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζνχλ θαη λα αλαιπζνχλ
πεγέο θαη δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία πνπ αλαδεηθλχνπλ επηζηεκνληθά ηα νθέιε ηα εθαξκνγήο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο
εθπαίδεπζεο θαη ηεο ζπλεθπαίδεπζεο. Δ κέζνδνο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ εθαξκφδεηαη θπξίσο κε ζθνπφ ηελ
ηαμηλφκεζε θαη αλάιπζε ησλ βηβιηνγξαθηθψλ πεγψλ έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ε αλεχξεζε θαη αλάδεημε ησλ
βέιηηζησλ πξαθηηθψλ γηα ηνπο ζθνπνχο πνπ κειεηψληαη. Δ αμηνιφγεζε κηαο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο κπνξεί λα
παξάγεη απνηειέζκαηα κε ηελ παξάζεζε πνζνηηθνπνηεκέλσλ ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ θαη λα θαηαζηεί κεηξήζηκε
ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε απνηίκεζε ησλ εθαξκνζκέλσλ πξαθηηθψλ.
Σα δεδνκέλα κειεηψληαη απνζθνπψληαο ζηελ αμηνιφγεζε θαη αλάδεημε ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ κε
βάζε ηηο κειεηψκελεο πεγέο, πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζνχλ νη δξάζεηο θαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ κπνξνχλ λα
ππνζηεξίμνπλ ηελ επηινγή ησλ εθαξκνζκέλσλ πξαθηηθψλ θαη λα αλαδείμνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο.
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Δ παξνχζα κειέηε βαζίδεηαη ζηελ θαηαγξαθή ησλ ζεηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ εθαξκφδνληαη θαηά ηελ
εθαξκνγή ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο ζπλεθπαίδεπζεο, ηφζν σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ
εθαξκνδφκελσλ πξαθηηθψλ φζν θαη σο πξνο ηα απνηειέζκαηα πνπ εκθαλίδνπλ.
Σειηθφο ζθνπφο είλαη ν εληνπηζκφο θαη ε πηνζέηεζε ησλ πξαθηηθψλ απηψλ γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ σο
πξφηππεο δηαδηθαζίεο θαη αλ νδεγήζνπλ ζε αιιαγή ησλ πξνγξακκάησλ, πξαθηηθψλ θαη πνιηηηθψλ πνπ
αθνινπζεί ν θάζε νξγαληζκφο γηα ηελ ηελ θαιχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε παξνρή ππεξεζηψλ, ζηελ
πξνθεηκέλε πεξίπησζε εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο.
ΏΠΟΣΒΛΒΜΏΣΏ
Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο θαηαγξάθεθαλ φπσο παξαηέζεθαλ ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, κε βάζε
ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ κειεηήζεθαλ ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη πνιηηηθέο θαη πνπ αθνξνχλ ζηνπο
καζεηέο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο αιιά θαη ηελ θνηλσλία ηελ ίδηα, ζην ζεκείν πνπ απηή ιακβάλεη κέξνο ζηηο
ζρνιηθέο δηαδηθαζίεο θαη επεξεάδεη ηελ εμέιημε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξαθηηθψλ πνπ
εθαξκφδνληαη.πλνπηηθά, ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο έρνπλ σο εμήο:
Πίλαθαο 1: Ώπνηειέζκαηα κειέηεο. Απλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο θαη
ζπλεθπαίδεπζεο ζηελ Βιιεληθή εθπαίδεπζε.
Πξνυπνζέζεηο δηαπνιηηηζκηθήο
εθπαίδεπζεο θαη ζπλεθπαίδεπζεο

Γπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ζηελ Διιεληθή
εθπαίδεπζε

1 Τπνδνκέο (θηηξηαθέο ππνδνκέο,
εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ηερλνινγηθά κέζα)

Βκπφδην ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηε
ρψξα, ε νπνία επέθεξε ηελ κείσζε ζηηο δαπάλεο
γηα ηελ παηδεία

2

Βπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ

Ώθνξά θπξίσο ηελ πξνζσπηθή επηινγή
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, παξά ζρεδηαζκφ θαη αλάιεςε
απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο

3 Βθπαηδεπηηθφ πιηθφ (βηβιία ζε
γξαθή Braille, αθνπζηηθφ πιηθφ γηα
ηπθινχο, εγρεηξίδηα δηαπνιηηηζκηθήο
εθπαίδεπζεο)

Υξεηάδεηαη ζρεδηαζκφ θαη κειέηε ζε
ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο
εθπαίδεπζεο θαη ηεο ζπλεθπαίδεπζεο θαη
νηθνλνκηθνχο πφξνπο

4 Βηδηθφηεηεο εθπαηδεπηηθψλ θαη
θνηλσληθψλ επηζηεκφλσλ ζηα ζρνιεία

Ώλάγθε γηα ππνζηήξημε ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο κε εηδηθφηεηεο φπσο ςπρνιφγνη,
θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, ινγνζεξαπεπηέο, εηδηθνί
παηδαγσγνί θ.ά.

5 Κνηλσληθή αιιαγή (ζηεξεφηππα,
ξαηζηζκφο λννηξνπία)

ρνιέο γνλέσλ, δηα βίνπ κάζεζε.

6

Οηθνγελεηαθή θνπιηνχξα

Αξάζεηο γηα ηελ νηθνγέλεηα

7

Κνηλσληθή θνπιηνχξα

πλερήο εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη θαη δξάζεηο
γηα ηελ αιιαγή ησλ αληηιήςεσλ θαη ηελ εδξαίσζε
κηαο λέαο θνηλσληθήο θνπιηνχξαο

8

Ώπνδνρή, αλνηρηή θνηλσλία

ε βάζνο ρξφλνπ νη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ
ζα γίλνπλ νη ελήιηθεο πνπ ζα έρνπλ
δηαπαηδαγσγεζεί κε ζεβαζκφ θαη απνδνρή ζηηο
δηαθνξεηηθφηεηεο.

ηνλ Πίλαθα 1 ζπγθεληξψζεθαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλέδεημε ε παξνχζα κειέηε, κε βάζε
ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ θαη ηηο πεγέο πνπ κειεηήζεθαλ. Δ κειέηε ππνδεηθλχεη ζπκπεξάζκαηα,
ηα νπνία παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα θαη απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ εξεπλήζεθαλ πξνθχπηνπλ
πξνηάζεηο γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο ζπλεθπαίδεπζεο ζηελ Βιιάδα.
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ΤΜΠΒΡΏΜΏΣΏ - ΠΡΟΣΏΒΕ
Πξφθεηηαη γηα κηα πξννδεπηηθή πξνζέγγηζε γηα ηε κεηαηξνπή ηεο εθπαίδεπζεο πνπ νιηζηηθά επηθξίλεη
θαη αληηκεησπίδεη ηηο ηξέρνπζεο ειιείςεηο, απνηπρίεο θαη πξαθηηθέο δηαθξίζεσλ ζηελ εθπαίδεπζε. ΐαζίδεηαη ζηα
ηδαληθά ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο αθνζίσζεο ζηε δηεπθφιπλζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
εκπεηξηψλ, ζηελ νπνία φινη νη καζεηέο θηάλνπλ ζην πιήξεο δπλακηθφ ηνπο σο καζεηεπφκελνη θαη σο θνηλσληθά
ζπλεηδεηά θαη ελεξγά φληα, ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη παγθφζκην επίπεδν. Ώλαγλσξίδεη φηη ηα ζρνιεία είλαη
απαξαίηεηα γηα λα ηεζνχλ ηα ζεκέιηα γηα ηε κεηαηξνπή ηεο θνηλσλίαο θαη ηελ εμάιεηςε ηεο θαηαπίεζεο θαη ηεο
αδηθίαο.
Μηα άπνςε πνπ πεξηθιείεη φιεο ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο θαη αζρνιείηαη κε ηηο ηζηνξίεο θαη ηηο εκπεηξίεο
αλζξψπσλ πνπ έρνπλ απνκείλεη απφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ. θνπφο ηνπ είλαη λα καο βνεζήζεη λα
αληηκεησπίζνπκε δίθαηα φιεο ηηο πνιηηηζκηθέο θαη θπιεηηθέο δηαθνξέο πνπ ζπλαληά θαλείο ζηελ αλζξψπηλε
νηθνγέλεηα. Μαο επηηξέπεη λα βξνχκε εμεγήζεηο γηα ην γηαηί ηα πξάγκαηα είλαη ν ηξφπνο πνπ είλαη απφ ηελ
άπνςε ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο, απφ ηελ άπνςε ησλ ζεκάησλ ηζφηεηαο.
Βίλαη κηα θηινζνθηθή ηδέα πνπ βαζίδεηαη ζηα ηδαληθά ηεο ειεπζεξίαο, ηεο δηθαηνζχλεο, ηεο ηζφηεηαο,
ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο. Ώλαγλσξίδεη ην ξφιν πνπ κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ ηα
ζρνιεία ζηελ αλάπηπμε ησλ ζηάζεσλ θαη αμηψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία. Πξνθαιεί
φιεο ηηο κνξθέο δηαθξίζεσλ ζηα ζρνιεία θαη ζηελ θνηλσλία κέζσ ηεο πξνψζεζεο ησλ δεκνθξαηηθψλ αξρψλ ηεο
δηθαηνζχλεο.
Δ πεξίνδνο πνπ δηαλχνπκε έρεη δεκηνπξγήζεη πνιιέο αιιαγέο θαη ζέκαηα ζηελ εθπαίδεπζε, θαζψο ηα
ζρνιεία γίλνληαη πνιππνιηηηζκηθά, ελζσκαηψλνληαη νη λέεο ηερλνινγίεο θαη θαζψο ε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ
βηψλεη ε ρψξα, εδψ θαη ζρεδφλ κηα δεθαεηία, δεκηνπξγεί φιν θαη πεξηζζφηεξεο αλάγθεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
λα αληαπνθξηζνχλ ζε πεξηζζφηεξεο θαη πην εμεηδηθεπκέλεο απαηηήζεηο ζην ξφιν ηνπο. Πξφζθαηα ν πεξηνξηζκφο
ησλ θαιχςεσλ απφ ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο γηα ινγνζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
νηθνλνκηθή θξίζε δεκηνπξγεί φιν θαη πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα γηα ηνπο καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, νη
νπνίνη ιακβάλνπλ ζηνηρεηψδε ή θαη ειάρηζηε ππνζηήξημε θαη ζεξαπεπηηθή βνήζεηα απφ εηδηθνχο ζεξαπεπηέο. Σν
θελφ απηφ θαη πάιη εκθαλίδεηαη ζαλ πξφβιεκα ζην ζρνιείν θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηε Αηνίθεζε ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο, θαζψο θαινχληαη λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο κε ειιείςεηο ζε πξνζσπηθφ εηδηθήο αγσγήο.
Δ παξέκβαζε πνπ ζα ζρεδηαζηεί, πξνθεηκέλνπ λα εμεπξεζεί θαη λα εθαξκνζηεί ιχζε ζηα ζέκαηα πνπ
πξνθχπηνπλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα απφ ηελ ζπκκεηνρή φισλ ησλ παηδηψλ ζε έλα ζρνιείν, αθνξνχλ ηφζν ζηε
ζηξαηεγηθή αιιά θαη ζηελ ηεξαξρηθή δνκή ηνπ. Καιείηαη επίζεο ε δηνίθεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο λα
δεκηνπξγήζεη θαη λα εκθπζήζεη κηα θηινζνθία θαη ηξφπν ζπκπεξηθνξάο ζηα πιαίζηα ηεο, ηφζν κεηαμχ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη κεηαμχ ηεο αιιειεπίδξαζήο ηνπο κε ηηο άιιεο νκάδεο πνπ ηελ απαξηίδνπλ. ηε ζπλέρεηα
ζα ηεζνχλ ζε εθαξκνγή ηα κέηξα θαη νη κεραληζκνί πνπ έρεη απνθαζηζηεί, παξεκβαίλνληαο ζε θάζε δηάκεζν
ηνπ πξνβιήκαηνο, έηζη ψζηε λα πξνσζεζεί ε επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ε επηθξάηεζε ησλ λέσλ
αληηιήςεσλ θαη δηαδηθαζηψλ κέζα ζηε ζρνιηθή κνλάδα.
Δ πηνζέηεζε ησλ πξνζεγγίζεσλ ηνπ J. A. Banks γηα ηηο δηαζηάζεηο ηεο Πνιππνιηηηζκηθήο
Βθπαίδεπζεοκπνξεί λα πξνζθέξεη ζηελ δεκηνπξγία θαη ζηελ δηδαζθαιία κέζσ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ηεο
δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο, πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζεη ε ζπκπφξεπζε απηή θαη ε
απφ θνηλνχ κειέηε θαη δηεμαγσγή επηζηεκνληθψλ ζπκπεξαζκάησλ ζηελ αληαιιαγή απφςεσλ θαη ηελ
επηθνηλσλία ζρεηηθά κε ην ζέκα απηφ ζε επίπεδν επξσπατθφ αιιά θαη παγθφζκην.
Οη πέληε δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο πνπ εηζεγείηαη ν Banksαθνξνχλ :
Σν πεξηερφκελν ελζσκάησζεο
Σελ δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηεο γλψζεο
Σε κείσζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ
Σελπαηδαγσγηθή ηζφηεηαο
Σελ ελίζρπζε ηεο ζρνιηθήο πνιηηηζηηθήο θαη θνηλσληθήο δνκήο.
Δ ζπλεθπαίδεπζε, φπσο θαη ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε έρνπλ σο θνηλφ παξνλνκαζηή ηελ απνδνρή
ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζηηθψλ, εζλνηηθψλ θαη γλσζηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ θάζε
αηφκνπ. Μεηαμχ ησλ ζηφρσλ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη θαη λα αλαδείμεη ηηο εμειίμεηο θαη ηελ πνξεία ηεο
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εθαξκνγήο ηεο εληαίαο εθπαίδεπζεο, θαζψο ελψ ραξαθηεξίδεηαη απφ δπζθνιίεο ζηελ εθαξκνγή ηεο ηαπηφρξνλα
πεξηγξάθεηαη σο ηδηαίηεξα σθέιηκε γηα φινπο ηνπο καζεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ.
Σα νθέιε απφ ηελ εθπαίδεπζε φισλ ησλ παηδηψλ καδί, κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηα εμήο:
Δ ζπλεθπαίδεπζε αληαπνθξίλεηαη ζηελ ηδέα ηεο απνδνρήο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηεο ηδηαηηεξφηεηαο
ηεο θάζε χπαξμεο κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Μέζα ζε έλα ηέηνην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ηα παηδηά
καζαίλνπλ πψο λα δνπλ θαη κέζα απφ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη λα ζπλππάξρνπλ παξά ηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο.
Δ πξφζβαζε ζηε γλψζε θαη ε παηδεία είλαη δηθαίσκα ηνπ θάζε αλζξψπνπ ρσξίο φξνπο θαη ρσξίο φξηα
θαη κηα πνιηηηζκέλε θνηλσλία νθείιεη λα ηελ παξέρεη ζε φινπο ηνπο πνιίηεο ηεο. ΐαζηθφο ζθνπφο θάζε
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνονθείιεη λα είλαη ε πλεπκαηηθή αλάπηπμε ησλ πνιηηψλ θαη ε αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ
ηνπο έηζη ψζηε λα γίλνπλ νη απξηαλνί ελήιηθνη πνιίηεο πνπ ζα ζηεξίμνπλ θαη ζα εμειίμνπλ ηελ θνηλσλία. Σν
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ ζα δερζεί θαη ζα αμηνπνηήζεη ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο πνπ έρνπλ ηα άηνκα κε
εηδηθέο αλάγθεο ζα εκπινπηίζεη ηελ απξηαλή θνηλσλία κε αλζξψπνπο πνπ δελ είραλ κέρξη ζήκεξα ηελ
δπλαηφηεηα λα αλαδείμνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο απηέο.
Πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα λα επαηζζεηνπνηεζνχλ θαη νη ππφινηπνη καζεηέο ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα πνπ
αθνξνχλ ζηελ εηδηθή αγσγή. Δ θαηαλφεζε φηη νη άλζξσπνη έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα θαη είλαη ηζφηηκα κέιε ηεο
θνηλσλίαο κπνξεί λα δηακνξθψζεη κηα θνηλσλία κε ηζνξξνπεκέλε ζπκβίσζε.
Οη ζπλζήθεο κάζεζεο θαηά ηελ ζπλεθπαίδεπζε κπνξνχλ λα σθειήζνπλ φινπο ηνπο καζεηέο, θαζψο ζα
δεκηνπξγεζεί κηα λέα εηθφλα κέζα ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα, ε νπνία φκσο δελ δηαθέξεη απφ ηελ εηθφλα πνπ φινη
νη καζεηέο σο ηψξα είραλ απφ ηελ επξχηεξε θνηλσληθή δσή. ια ηα παηδηά πνπ παίδνπλ καδί, πνπ βξίζθνληαη
ζηηο ίδηεο δξαζηεξηφηεηεο καδί θαη πνπ κνηξάδνληαη ηελ ίδηα θνηλσληθή δσή, καζαίλνπλ θαιχηεξα φηαλ είλαη
καδί.
Οη εγθαηαζηάζεηο θαη νη κέζνδνη πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζπλεθπαίδεπζεο
δηακνξθψλνπλ θαιχηεξεο ζπλζήθεο γηα φινπο ηνπο καζεηέο θαη γηα ηνπο καζεηέο κε αλαπεξία αιιά θαη γηα ηνπο
καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ή ρακειέο επηδφζεηο. Δ ρξήζε εηδηθψλ ηερληθψλ κάζεζεο, ηα εθπαηδεπηηθά
ςεθηαθά κέζα θαη ην εηδηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ έηζη ψζηε λα εμππεξεηήζνπλ
φινπο ηνπο καζεηέο αλάινγα κε ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ ηνπο
ραξαθηεξίδνπλ.
Δ εθαξκνγή ηεο ζπλεθπαίδεπζεο δηακνξθψλεη αμίεο θαη επηθέξεη αιιαγέο ζε φινπο ηνπο καζεηέο,
ελζαξξχλνληαο θαη βειηηψλνληαο ηηο θνηλσληθέο ηνπο ζρέζεηο. Αεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο ηφζν γηα ηελ
απηνεθηίκεζε φζν θαη ηελ αιιεινεθηίκεζε φισλ ησλ καζεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ. Ώπμάλεη ηηο δπλαηφηεηεο γηα
δηεθδίθεζε απφ κέξνπο ησλ καζεηψλ κε δπζθνιίεο ή αλαπεξίεο θαη αληίζηνηρα βνεζά ηνπο καζεηέο λα
απνθηήζνπλ κηα πγηή εηθφλα γηα ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο κε εηδηθέο αλάγθεο, αλαγλσξίδνληάο ηνπο, ζεβφκελνη ηελ
πξνζσπηθφηεηά ηνπο θαη εξρφκελνη ζε θαζεκεξηλή επαθή καδί ηνπο. Έηζη κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ
αλαγλσξίδνληαο νη κελ ηηο ηδηφηεηεο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ δε θαη λα κάζνπλ λα ζπλππάξρνπλ κε ηζφηηκε
απνδνρή.
Οη ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηε ζπλεθπαίδεπζε πνηθίιινπλ, αλάινγα απφ ην είδνο ηεο
αλαπεξίαο πνπ παξνπζηάδνπλ νη καζεηέο ηνπο, απφ ηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία θαη επαθή ηνπο κε καζεηέο κε
εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, απφ ηελ επηκφξθσζή ηνπο, απφ ηε ζέζε θαη ηε βαζκίδα ζηελ νπνία ππεξεηνχλ
ηελ εθπαίδεπζε, θαζψο θαη απφ ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ πφξσλ, ηε ζηήξημε πνπ νη ίδηνη δέρνληαη θαη ηε
ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο (Avramidis & Norwich, 2002).
Βίλαη επίζεο ζεκαληηθά ηα νθέιε πνπ κπνξνχλ λα απνθνκίζνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο
ζπλεθπαίδεπζεο θαη νη ππφινηπνη εκπιεθφκελνη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, φπσο είλαη νη γνλείο θαη νη
νηθνγέλεηεο ησλ καζεηψλ θαζψο θαη ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ. Δ επαθή πνπ δεκηνπξγείηαη κεηαμχ απηψλ ησλ
νκάδσλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο κε φια ηα παηδηά κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη έλα πην πνιηηηζκέλν θιίκα ζρεηηθά κε
ηελ ζπλεξγαζία ηνπο θαη λα απνδψζεη κηα λέα πνιηηηζηηθή εμέιημε, φπνπ ζα εθιείςνπλ ζηεξεφηππα θαη ζα
θακθζνχλ νη αληηζηάζεηο απνδνρήο απέλαληη ζηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο θνηλσλίαο θαη ζηε ζπλχπαξμε φισλ
ησλ αλζξψπσλ, φπσο θαη ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.
Ώληίζηνηρα αλαδείρηεθαλ κέζα απφ ηελ παξνχζα κειέηε ειιείκκαηα ζε ζεκαληηθφ αξηζκφ εξεπλψλ
γχξσ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ζπλεθπαίδεπζεο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνζθέξνπλ ηελ ηξνθνδφηεζε ζηνπο
θνξείο ζρεδηαζκνχ θαη δηακφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ κε εξεπλεηηθά δεδνκέλα. ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο
έξεπλαο ησλ Zoniou et. al ην 2006, αλαθέξνληαη σο πεξηνξηζκνί ηεο κειέηεο ν πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο εξεπλψλ
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γηα ην ζέκα ηεο ζπλεθπαίδεπζεο ζηελ Βιιάδα. Σν γεγνλφο απηφ, δελ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εξεπλεηέο
λα κειεηήζνπλ πξνγελέζηεξα δεδνκέλα, έηζη ψζηελα ζπλδπαζηνχλ θαη λα ζπγθξηζνχλ ηα αληίζηνηρα
απνηειέζκαηα. Βπηπιένλ, ην ζπγθεθξηκέλν δείγκα ηεο έξεπλαο πνπ ζεκεηψλεηαη απφ ηνπο εξεπλεηέο ζαλ φρη
αληηπξνζσπεπηηθφ, πεξηνξίδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαη δελ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη έλα επξχηεξν
πιαίζην γελίθεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ. Σέινο, ε δπζθνιία πνπ παξνπζηάδεη ην ζέκα θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ
απαληήζεσλ πνπ έδσζαλ νη εθπαηδεπηηθνί δελ κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηνπο εξεπλεηέο θαη ηνπο κειεηεηέο ηεο
έξεπλαο ζαθή ζπκπεξάζκαηα ππέξ ηνπ ελφο ή ηνπ άιινπ πιαηζίνπ ζπλεθπαίδεπζεο.
Δ κειέηε ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο αλέδεημε ηελ δπζθνιία δηεμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ θαη ηελ
ζχγρπζε πνπ παξνπζηάδεηαη κέζα ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζπλεθπαίδεπζεο κέζα
«ζε έλα αξθεηά ξεπζηφ πιαίζην εηδηθήο αγσγήο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν» (Zoniou-Sideri &Vlachou,2006).
πγθεθξηκέλα, γηα ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο αιιαγέο θαη ηελ αλαδφκεζε ζηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία θαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο δνκέο, φζνλ αθνξά ζηελ εθαξκνγή ηεο ελζσκάησζεο ππάξρνπλ αθφκε
ζεκεία πνπ πξέπεη λα δηεπθξηληζηνχλ θαη δπζδηάθξηηα φξηα ζηνλ νξηζκφ ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο πνπ ζα
ζπκκεηέρνπλ ζε απηή. Δ αξρηθή ηδέα ηνπ ελφο ζρνιείνπ «γηα φινπο» ζηελ πξάμε δηαθαίλεηαη νπηνπηθή, φκσο
γηα ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο είλαη ξεαιηζηηθή θαη
αλαγθαία.
ηε κέρξη ηψξα εθαξκνγή ηεο εληαίαο εθπαίδεπζεο δηαθαίλεηαη ε δηακφξθσζε κηαο λέαο θνηλσληθήο
θνπιηνχξαο φζνλ αθνξά ζηελ απνδνρή απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη ηε ζρνιηθή θαζεκεξηλφηεηα ησλ αηφκσλ
κε εηδηθέο αλάγθεο. ε θνηλσληθφ επίπεδν νη ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη νη νηθνγέλεηεο, ηφζν ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο
αλάγθεο φζν θαη ησλ παηδηψλ ρσξίο, ρξεηάδνληαη ρξφλν θαη ππνζηήξημε γηα λα κπνξέζνπλ ζηελ πξάμε λα
εθπιεξψζνπλ ηνπο ζηφρνπο ηεο ζπλεθπαίδεπζεο.
Οη ππνδνκέο ζε γεληθφ επίπεδν θαη φρη κφλν κέζα ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα ζα πξέπεη λα
ππνζηεξίδνπλ ηα ΏκεΏ θαη ηελ ειεχζεξε πξφζβαζή ηνπο ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θνηλσληθήο θαη ηεο
πξνζσπηθήο δσήο, γεγνλφο πνπ ζήκεξα γηα ηελ Βιιεληθή πξαγκαηηθφηεηα είλαη ζε πξψηκν ζηάδην. Σαπηφρξνλα
ε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ καζεηψλ ηεο ρψξαο εθ πξννηκίνπ δελ εμππεξεηεί ην ίδην φινπο ηνπο καζεηέο,
δεδνκέλνπ φηη ππάξρνπλ ζρνιεία απνκαθξπζκέλα θαη ρσξίο ππνδνκέο. Σέινο ζεκαληηθφ ζηνηρείν απνηειεί ε
θάιπςε ησλ απαηηνχκελσλ ζέζεσλ απφ άξηηα εθπαηδεπκέλσλ θαη επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο εθπαηδεπηηθψλ γηα
ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζε παλειιαδηθφ επίπεδν ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Σν αξκφδην Τπνπξγείν ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Αηνηθήζεηο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ κπνξεί λα πξνσζήζεη
ηελ εμεηδίθεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα εκπινπηίζεη ηηο γλψζεηο ηνπο, λα δψζεη θίλεηξα γηα ηελ
επηκφξθσζή ηνπο θαη λα νξγαλψζεη εθ λένπ ηε ζηξαηεγηθή θαη ηα εξγαιεία πνπ δηαζέηεη γηα λα κπνξέζεη λα
αληαπεμέιζεη ζηηο αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο κε άμνλα ηελ πνιπ-πνιηηηζκηθφηεηα θαη λα κπνξέζεη λα
δεκηνπξγήζεη αίζζεκα ηθαλνπνίεζεο σο πξνο ηε ζπλεηζθνξά ηνπο, ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ
δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη ζηε ζπλεθπαίδεπζε.
ζνλ αθνξά ζην επίπεδν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, νη ειιείςεηο ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα,
ζηηο πιηθνηερληθέο ππνδνκέο, ζηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ζηε δεκηνπξγία
θαη ρξήζε ηερλνινγηθνχ πιηθνχ γηα ΏκεΏ ρξεηάδνληαη αθφκε αξθεηά βήκαηα γηα λα νξγαλσζεί επαξθψο ε
Βηδηθή Ώγσγή θαη Βθπαίδεπζε ζην ζχγρξνλν εληαίν ζρνιείν γηα φια ηα παηδηά.
εκαληηθφ θξίλεηαη ην δήηεκα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηεο αχμεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηελ
πινπνίεζε ησλ αιιαγψλ. πσο ζεκεηψλεηαη θαη ζηελ ηειεπηαία έθζεζε ηνπ ΟΟΏ γηα ηελ Βιιεληθή
εθπαίδεπζε, ε Βιιάδα ζα πξέπεη λα δαπαλήζεη γηα ηελ εθπαίδεπζε απνδίδνληαο έηζη ηε ζεκαζία πνπ ηνπ αμίδεη,
ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. πζηήλεη ζηελ Βιιεληθή θπβέξλεζε, παξά ην γεγνλφο φηη αλαγλσξίδεη ηελ
δπζκελή επίδξαζε ηεο θξίζεο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα ηελ παηδεία,λα απμήζεη ηηο νη εθπαηδεπηηθέο δεκφζηεο
δαπάλεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξνψζεζε ησλ πνιηηηθψλ πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί.
Σν αληαγσληζηηθφ πιαίζην πνπ θπξηαξρεί κέρξη ζήκεξα ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ θνηλσλία θαίλεηαη
λα απνηειεί έλαλ επηπιένλ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κεηαξξχζκηζε. Οθείιεη λα γίλεη κηα
ζηξνθή θαζνιηθά ηεο εληαίαο εθπαίδεπζεο, ζε φια ηα επίπεδα ψζηε λα δξνκνινγεζνχλ νη αιιαγέο πνπ
ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ ηδέα θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ζπλεθπαίδεπζεο.
εκαληηθή θξίλεηαη θαη ε επηθνηλσλία ησλ γνλέσλ κε ηε ζρνιηθή κνλάδα θαη ην πξνζσπηθφ ηεο. Δ
ελζσκάησζε ησλ νηθνγελεηψλ απφ άιιεο ρψξεο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία αθνξά θαη ηε ζπλχπαξμε ησλ καζεηψλ
ζην ζρνιείν θαη ηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ δεζκψλ θαη κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ ζην πιαίζην ηεο ζπλχπαξμεο
δηαθνξεηηθψλ αλζξψπσλ θαη δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ. Δ απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ έρεη ε ηνπηθή θνηλσλία λα
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δέρεηαη θαη λα ζπκπεξηιακβάλεη αλζξψπνπο κε δηαθνξεηηθή πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαη γιψζζα ζα πξνάγεη
αληίζηνηρα ηελ ζπλνρή θαη ηελ απνδνρή φισλ ησλ καζεηψλ, κέζα ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα.
Δ αλάδεημε ηνπ ζέκαηνο ηεο γιψζζαο ζαλ ζεκαληηθφ ζηνηρείν δηαθνξνπνίεζεο ηεο δσήο θαη
ηεο ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο είλαη έλα ζέκα πνπ νθείιεη λα κειεηεζεί θαη λα απνηειέζεη ζέκα γηα έξεπλα,
θαζψο κπνξεί λα απνηειεί ζεκαληηθφ εκπφδην γηα ηελ ζπλχπαξμε ησλ καζεηψλ απφ μέλεο ρψξεο, κεηαλάζηεο, ή
Ρνκά.
Βπηπιένλ ζέκαηα πνπ κπνξνχλ λα κειεηεζνχλ γηα λα εκπινπηίζνπλ ηα δεδνκέλα κειέηεο,
εθηφο ηεο αλάδεημεο ηνπ δεηήκαηνο ηεο γιψζζαο κέζα ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ησλ πνιππνιηηηζκηθψλ ζρνιείσλ,
κπνξεί λα είλαη ε αλαδήηεζε ηξφπσλ επηκφξθσζεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη
ηε ζπλεθπαίδεπζε. Βπίζεο ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή θαηάζηαζε πνπ βηψλνπλ νη καζεηέο απφ άιιεο
ρψξεο, ηνλ ηξφπν θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ βηψλνπλ θαηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο εδψ ή ηα δεηήκαηα πνπ κπνξεί
λα ηνπο απαζρνινχλ ζηα πιαίζηα ηεο εθπαίδεπζεο.
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Πεξίιεςε
Δ δηαπνιηηηζκηθή πνιηηηθή δελ απνηειεί κηα εθ σλ άλσ πξνο θάησ δηαδηθαζία, αιιά εθαξκφδεηαη ζηα ζρνιεία
κε ηε δηακεζνιάβεζε φισλ ησλ επηκέξνπο εκπιεθνκέλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ην δηεπζπληή θαη ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο. πσο αλαθέξνπλ νη Bell θαη Steveson (2006), νη ζρνιηθνί εγέηεο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ
αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ζηα ζρνιεία ηνπο θαη νη εθπαηδεπηηθνί δελ πξέπεη λα
απνηεινχλ ην κέζν πινπνίεζή ηεο, αιιά λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ εθαξκνγή ησλ ζρνιηθψλ πνιηηηθψλ.
Κξίλεηαη ινηπφλ αλαγθαία ε δηεξεχλεζε θαη ε ζχγθξηζε ηνπ ξφινπ ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο κε ην
ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ πξνψζεζεο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. Ώπηφ ζα απνηειέζεη θαη ην ζθνπφ
ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ε νπνία ζα πξνβεί ζηε ζχγθξηζε ησλ δχν ξφισλ κέζα απφ ηξεηο άμνλεο, ηελ αλάπηπμε
ηεο ζπλεξγαηηθήο θνπιηνχξαο, ηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ ηνπ ζρνιείνπ κε ηνπο γνλείο ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ
θαη ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αθνχ πξψηα αλαθέξεη ππάξρνπζεο έξεπλεο ζρεηηθέο ην δηεπζπληή, ηνλ
εθπαηδεπηηθφ θαη ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε.
Λέμεηο θιεηδηά: δηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο, εθπαηδεπηηθφο, δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, γνλείο, θνπιηνχξα
ζπλεξγαζίαο, επηκφξθσζε

Δηζαγσγή
ηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηψλα νη θνηλσλίεο ππφ ηελ επίδξαζε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ηεο απμεκέλεο
αληαγσληζηηθφηεηαο ζηα πιαίζηα ηεο ειεχζεξεο αγνξάο, ηεο αικαηψδεο αλάπηπμεο ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο
θαη ηεο καδηθήο κεηαθίλεζεο ησλ πιεζπζκψλ -ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο, πνιιέο ρψξεο φπσο ε Βιιάδα έρνπλ
κεηαηξαπεί απφ ρψξεο πξνέιεπζεο κεηαλαζηψλ ζε ρψξεο ππνδνρήο- γίλνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν
πνιππνιηηηζκηθέο. (Ώγγειίδεο θαη Υαηδεζσηεξίνπ,2013)Δ πην βαζηθή πξφθιεζε πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ,
φπσο αλαθέξεη θαη ν Γθφβαξεο (2001) είλαη ε δηαρείξηζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ γεγελψλ θαη αιινδαπψλκεηαλαζηψλ, ψζηε ε ζπλχπαξμή ηνπο λα κελ νδεγεί ζε ζπγθξνχζεηο αιιά ζηελ αιιειεπίδξαζε ησλ πνιηηηζκψλ
ηνπο.
Δ πνιππνιηηηζκηθφηεηα ινηπφλ είλαη κηα ππαξθηή θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, πνπ επεξεάδεη φια ηα
κέιε ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ θαη ε δηαρείξηζή ηεο είλαη ίζσο ε ζπνπδαηφηεξε πξφθιεζε γηα εθπαηδεπηηθά
ζπζηήκαηα απηψλ ησλ θνηλσληψλ (Νενθχηνπ, 2013). πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη θαη ν Παζαξδήο (2004),
ην εθάζηνηε εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα αληηθαηνπηξίδεη θαη ην θνηλσληθφ ζπγθείκελν κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγεί.
ΐαζηθφ ζπζηαηηθφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ην ζρνιείν (κε φια ηα ππνζπζηήκαηα ηνπ δηεπζπληήο, εθπαηδεπηηθνί, γνλείο, καζεηέο,), ην νπνίν σο νξγαληζκφο, ζπκπεξηθέξεηαη σο αλνηρηφ ζχζηεκα πνπ
αιιειεπηδξά κε ην εμσηεξηθφ ηνπ πεξηβάιινλ, δέρεηαη ηηο επηδξάζεηο ηνπ, αιιά θαη ην δηακνξθψλεη αλάινγα.
(Θενθηιίδεο, 2012). Έηζη ην ζρνιείν, κε θφλην ηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο θαη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη ηνλ
πνιππνιηηηζκηθφ ραξαθηήξα ησλ θνηλσληψλ θαιείηαη ζήκεξα λα κνξθψζεη έλαλ αξθεηά δηαθνξνπνηεκέλν
καζεηηθφ πιεζπζκφ ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα θαη λα πξνσζήζεη κηα δηαπνιηηηζκηθή πνιηηηθή.
Χζηφζν, ε δηαπνιηηηζκηθή πνιηηηθή δελ απνηειεί κηα εθ σλ άλσ πξνο θάησ δηαδηθαζία, αιιά
εθαξκφδεηαη ζηα ζρνιεία κε ηε δηακεζνιάβεζε φισλ ησλ επηκέξνπο εκπιεθνκέλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνλ
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δηεπζπληή θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. πσο αλαθέξνπλ νη Bell θαη Steveson (2006), νη ζρνιηθνί εγέηεο παίδνπλ
ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ζηα ζρνιεία ηνπο θαη νη
εθπαηδεπηηθνί δελ πξέπεη λα απνηεινχλ ην κέζν πινπνίεζή ηεο, αιιά λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ εθαξκνγή
ησλ ζρνιηθψλ πνιηηηθψλ, αθνχ πξψηα αλαγλσξίζνπλ φπσο αλαθέξνπλ νη Banks θαη McGee Banks (2009) ηελ
θνηλσληθή ζεκαζία ησλ δηαπνιηηηζκηθψλ πνιηηηθψλ.
Κξίλεηαη ινηπφλ αλαγθαία ε δηεξεχλεζε θαη ε ζχγθξηζε ηνπ ξφινπ ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο κε ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ πξνψζεζεο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. Ώπηφ ζα απνηειέζεη
θαη ην ζθνπφ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ε νπνία ζα πξνβεί ζηε ζχγθξηζε ησλ δχν ξφισλ κέζα απφ ηξεηο άμνλεο,
ηελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαηηθήο θνπιηνχξαο, ηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ ηνπ ζρνιείνπ κε ηνπο γνλείο ησλ
κεηαλαζηψλ καζεηψλ θαη ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αθνχ πξψηα αλαθέξεη ππάξρνπζεο έξεπλεο
ζρεηηθέο ην δηεπζπληή, ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε.
Βηβιηνγξαθηθή Αλαζθφπεζε
Όζηεξα απφ κηα βηβιηνγξαθηθή αλαδίθεζε ζρεηηθά κε ην ξφιν ηνπ δηεπζπληή θαη ηελ πξνψζεζε ηεο
δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, δηαπηζηψζεθε πσο νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο επηθεληξψλνληαη ζηνλ
απνηειεζκαηηθφ εγέηε (ραξαθηεξηζηηθά απνηειεζκαηηθνχ δηεπζπληή) θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο
πνιηηηθήο ζηα πιαίζηα ηνπ απνηειεζκαηηθνχ ζρνιείνπ. πγθξηκέλα ε δηεζλήο έξεπλα θαηαιήγεη ζην
ζπκπέξαζκα πσο ε εγεζία επηδξά έκκεζα ζηα εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα ηνπ ζρνιείνπ θαη είλαη θαζνξηζηηθή
γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ (Harris & Muijs, 2003). ηα απνηειεζκαηηθά δηαπνιηηηζκηθά ζρνιεία
ε έξεπλα ηνπ Ofsted (2002, νπ. αλαθ. ρίδα, 2014), έδεημε πσο ν εγέηεο είρε έλα ζπγθεθξηκέλν φξακα γηα ηελ
αχμεζε ηεο επίδνζεο ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη πξνσζνχζε ηελ πνιηηηθή ηζφηεηα ζε φιεο ηεο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ.
Βλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ε έξεπλα ηνπ Blair (2002) ε νπνία θαηαιήγεη ζε παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα.
πγθεθξηκέλα, εμεηάδεη ηελ εγεζία ζηα δηαπνιηηηζκηθά ζρνιεία θαη ππνζηεξίδεη φηη γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή
ε εγεζία ζε έλα δηαπνιηηηζκηθφ ζρνιείν, πξέπεη ν ζρνιηθφο εγέηεο λα έρεη φξακα γηα ην ζρνιείν ηνπ θαη λα
δεκηνπξγεί θνπιηνχξα ζεβαζκνχ θαη ηζφηεηαο ζηε ζρνιηθή ηνπ κνλάδα. Βπίζεο αλαθνξά πξέπεη λα γίλεη θαη
ζηηο έξεπλεο ησλ Angelides (2011), θαη Hajisoteriou&Angelides (2016) νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ πσο ην φξακα
ηνπ εγέηε, νη ελέξγεηέο ηνπ θαη ην ζρνιηθφ θιίκα επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ εθαξκνγή ηεο δηαπνιηηηζκηθήο
εθπαίδεπζεο ζην ζρνιείν.
εκαληηθά ζεσξνχληαη θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλα ησλ Υαηδεζενδνχινπ-Λντδίδνπ θαη πκένπ
(2008), ε νπνία είρε ζαλ ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ γνλέσλ ζε ηέζζεξα δεκφζηα ζρνιεία ηεο Κχπξνπ θαη αλέδεημε νξηζκέλεο δξάζεηο ηνπ
δηεπζπληή ζηα πιαίζηα ηεο πξνψζεζεο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. πγθεθξηκέλα, δηαπηζηψζεθε φηη νη
δηεπζπληέο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε αλάπηπμε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο αιιειεγγχεο κεηαμχ γεγελψλ θαη
κεηαλαζηψλ καζεηψλ/ηξηψλ, αιιά θαη ζηε δηαζχλδεζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ησλ γισζζηθψλ δεηεκάησλ
ηφζν κε ην ζρνιηθφ φζν θαη νηθνγελεηαθφ ζπγθείκελν. Βηδηθφηεξα, νη δηεπζπληέο ζπλέβαιαλ ζηε κείσζε ησλ
πξνθαηαιήςεσλ θαη ζηελ εμάιεηςε ησλ ζηεξενηχπσλ, ελζαξξχλνληαο ηελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη
επηθνηλσλίαο κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ εληφο θαη εθηφο ηνπ ζρνιείνπ. Σέινο, θάλεθε πσο νη παξαπάλσ
ελέξγεηεο ηνπ δηεπζπληή εληζρχνπλ θαη παξσζνχλ ηε δηάζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, αιιά θαη
ησλ γνλέσλ γηα ζπκκεηνρή θαη δξάζε ζε φια ηα δξψκελα ηνπ ζρνιείνπ.
Μηα εμίζνπ ελδηαθέξνπζα έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο Υαηδεζσηεξίνπ θαη Ώγγειίδε (2013) κε
ζηφρν λα αλαδείμεη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη δηεπζπληέο θαζνξίδνπλ ηνπο ζηφρνπο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο
πνιηθήο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ επηιέγνπλ γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο. Ώπφ ηελ έξεπλα θάλεθε πσο νη δηεπζπληέο
ησλ ζρνιείσλ πηνζεηνχλ ηε δηαπνιηηηζκηθή πνιηηηθή, κε ζηφρν ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο
πξφζβαζεο ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηελ θαλνληθή εθπαίδεπζε θαη νη δηαπνιηηηζκηθνί ζηφρνη πνπ
ζέηνπλ γίλνληαη αληηιεπηνί σο αμίεο, πάλσ ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία. Βπηπξφζζεηε αμία
έρεη ην εχξεκα ηεο αλάγθεο ηεο πξνψζεζεο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ κεηαλαζηψλ γνλέσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή
θνηλφηεηα ηνπ ζρνιείνπ θαη ε αλαγλψξηζή ηνπο, σο πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ.
ζν αθνξά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ηα
ηειεπηαία ρξφληα, επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζε ζέκαηα επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη θέξλνπλ ζηελ
επηθάλεηα ηηο ειιείςεηο θαη ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηε δηαπνιηηηζκηθή
εθπαίδεπζε.Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ ε έξεπλα ηνπ Γθφβαξε (2005), κε ζέκα «ηηο αληηιήςεηο ησλ
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εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηα πεξηερφκελα θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο
εθπαίδεπζεο – πνξίζκαηα γηα ηηο αλάγθεο επηκφξθσζήο ηνπο» θαη ε έξεπλα ησλ Γεσξγνγηάλλε θαη
Μπνκπαξίδνπ (2004), κε ζέκα «ηελ δηαπνιηηηζκηθή επάξθεηα θαη εηνηκφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ - ζεσξεηηθή
θαη εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε» θαη δείγκα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ λνκνχ ΏραΎαο, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2002-2003.
Μέζα απφ ηηο νπνίεο, θαίλεηαη ε αδπλακία ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ δηαπνιηηηζκηθφηεηα αδπλακία πνπ νη ίδηνη ηελ απνδίδνπλ ζηελ ειιηπή επηκφξθσζή ηνπο- θαη θαηαδεηθλχεηαη ε αλάγθε επηκφξθσζεο
ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε ε εηεξφηεηα λα απνηειεί θνηλσληθφ θαλφλα θαη νη δηαθνξεηηθφηεηεο
λα βηψλνληαη σο επθαηξίεο. (Μπνκπαξίδνπ, 2004 · Γθφβαξεο, 2005· Ρνπζζάθεο & Υαηδεληθνιάνπ, 2005).
ε παξαπιήζηα ζπκπεξάζκαηα θαηαιήγεη θαη ε έξεπλα ηεο Πξνκπνλά (2003), κε ζέκα: «ε
δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ζχκθσλα κε ηελ νπηηθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο», απ‟
ηελ νπνία πξνθχπηεη κεηαμχ ησλ άιισλ θαη ε ειιηπήο επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα
δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο (Πξνκπνλά, 2003).Ώμηνζεκείσην ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ θαη νη έξεπλεο ησλ
Νηθνιάνπ (2000), Κνζζπβάθε (2002), θνχξηνπ (2005) θαη Καζίκε (2005), νη νπνίεο δείρλνπλ ηνπο Έιιελεο
εθπαηδεπηηθνχο λα δηαθαηέρνληαη απφ μελνθνβηθέο απφςεηο θαη λα δπζθνιεχνληαη ζηε δηδαζθαιία ηεο
ειιεληθήο σο δεχηεξεο γιψζζαο θαη ηνλίδνπλ ηελ αλάγθε επηκφξθσζεο ηνπο πάλσ ζε ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθήο
εθπαίδεπζεο.
Σα εξεπλεηηθά δεδνκέλα επηβεβαηψλνληαη θαη απφ ηηο δειψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ-απνθνίησλ ησλ
Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ, νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ πσο δελ θαηαξηίδνληαη επαξθψο πάλσ ζε
δηαπνιηηηζκηθά ζέκαηα ζηηο βαζηθέο-ππνρξεσηηθέο ηνπο ζπνπδέο (Καξαληδηά & πηλζνπξάθε, 2004), θαζψο ηα
καζήκαηα δηαπνιηηηζκηθήο απνπζηάδνπλ ή είλαη θαη‟ επηινγήλ ππνρξεσηηθά (Κνζζπβάθε, 2003).
Άμνλεο ζχγθξηζεο
Γεκηνπξγία πλεξγαηηθήο ρνιηθήο Κνπιηνχξαο
χκθσλα κε ην Θενθηιίδε (2012), ε ζρνιηθή θνπιηνχξα δεκηνπξγεί θαηεχζπλζε γηα δξάζε
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ/ηξηψλ, αιιά ηαπηφρξνλα πξνζζέηεη θαη λφεκα ζ‟ απηή ηε δξάζε, ελψ ε
ζπλεξγαηηθή θνπιηνχξα φπσο αλαθέξνπλ νη Θενθηιίδεο θαη Γηαθνπκή (2012) είλαη κηα ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία
θαηά ηελ νπνία νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ βειηηψλνπλ ηηο πξαθηηθέο ηνπο, δξψληαο ζπιινγηθά κε απψηεξν
ζηφρν ηφζν ηε βειηίσζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ φζν θαη ηε βειηίσζε ηνπ ζρνιείνπ.
χκθσλα κε ηνλ Hargreaves (1995, νπ. αλαθ. Υαηδεαγγειή, Κσζηή, Υαηδεζσηεξίνπ θαη Ώγγειίδεο,
2011) θαη ηνλ Campo (1993, νπ. αλαθ Ώγγειίδεο, 2011) ν πξνζδηνξηζκφο ηεο θνπιηνχξαο θαη ε δηακφξθσζε
κηα ζπλεξγαηηθήο θνπιηνχξαο απνηειεί πξσηαξρηθφ ζηφρν γηα θάζε ζρνιηθφ εγέηε-δηεπζπληή, γηαηί φπσο έρνπλ
δείμεη έξεπλεο, ε αλάπηπμε κηαο ζπλεξγαηηθήο θνπιηνχξαο είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε
πςειψλ αθαδεκατθψλ επηπέδσλ κεηαμχ φισλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ (Schuman, 2006). πκπιεξσκαηηθά, αλαθέξεη
ν James (2006) πσο ε δηαρείξηζε ηεο πνιππνιηηηζκηθήο πιένλ θνηλσλίαο, πξνυπνζέηεη ηελ αιιαγή ηεο
θνπιηνχξαο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ αλάπηπμε κηαο ζπλεξγαηηθήο θνπιηνχξαο, ε νπνία ζηνρεχεη ζε κηα κάζεζε γηα
φινπο, ρσξίο δηαθξίζεηο θαη απνθιεηζκνχο. Οη ζρνιηθνί εγέηεο πξέπεη λα ζπλδέζνπλ ηα ζηηι εγεζίαο ηνπο κε ηηο
αξρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο ζηεξίδνληαο ηηο ελέξγεηέο ηνπο ζηηο αξρέο ηεο ζπκπεξίιεςεο, ηεο θνηλσληθήο
δηθαηνζχλεο θαη ηεο δεκνθξαηίαο (Υαηδεζσηεξίνπ θαη Ώγγειίδεο, 2018). Έηζη, ε δηαπνιηηηζκηθφηεηα δελ
επηδηψθεη κφλν ηε ζρνιηθή αιιαγή, αιιά θαη ηε δηακφξθσζε κηαο ζρνιηθήο ζπκπεξηιεπηηθήο θνπιηνχξαο.
Οη ζρνιηθνί εγέηεο – δηεπζπληέο, ζηνρεχνληαο ζηελ πξνψζεζε ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο, αιιά θαη ζηελ
πξνεηνηκαζία φισλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, πξνθεηκέλνπ, λα γίλνπλ θνηλσληθά ελεξγνί πνιίηεο νθείινπλ λα
αλαπηχζζνπλ ζηα ζρνιεία ηνπο ηε ζπλεξγαηηθή θνπιηνχξα. (Ώγγειίδεο θαη Υαηδεζσηεξίνπ,
2013·Υαηδεζσηεξίνπ θαη Ώγγειίδεο, 2018), ε νπνία ζχκθσλα κε ηνλ Hargreaves (1992, νπ. αλαθ. Ώγγειίδεο,
2011) ζεσξείηαη πην απνηειεζκαηηθή σο πξνο ηε ζρνιηθή βειηίσζε ζε ζρέζε κε άιιεο θνπιηνχξεο.
πκθσλψληαο καδί ηνπο νη McCray & Beachum, (2014) αλαθέξνπλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο
εθπαίδεπζεο, νη εγέηεο πξέπεη ζηνρεχνπλ ζηε δεκηνπξγία ελφο νξάκαηνο πνπ ελζαξξχλεη ηελ αλάπηπμε ελφο
έλα ζπιινγηθνχ θαη ζπλεξγαηηθνχ πεξηβάιινληνο.
Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαηηθήο θνπιηνχξαο θαη ηελ ηαπηφρξνλε πξνψζεζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο
εθπαίδεπζεο νη ζχγρξνλνη δηεπζπληέο-εγέηεο θαινχληαη λα εθαξκφζνπλ ηε κεηαζρεκαηηζηηθή θαη θαηαλεκεκέλε
εγεζία, ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο ν εγέηεο επζπγξακκίδεηαη καδί κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη κπνξεί κάιηζηα
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αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε λα αιιάδεη θαη ν εγέηεο (Θενθηιίδεο, 2012). Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ζρνιηθφο εγέηεο
θαιείηαη λα δεκηνπξγήζεη ζπλεξγαηηθά έλα θνηλφ δηαπνιηηηζκηθφ φξακα γηα ην ζρνιείν πνπ ζα επηθεληξψλεηαη
ζηε δηαρείξηζε ηεο εηεξφηεηαο θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο φρη σο πξφβιεκα, αιιά σο
πξφθιεζε (αββά θαη Ώγγειίδεο, 2011).
Καιείηαη επίζεο λα πηνζεηήζεη ην ζηηι εγεζίαο γηα ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε
(Zembylas&Iasonos,2010) θαη ζηα πιαίζηά ηνπ λα δεκηνπξγήζεη έλα δεκνθξαηηθφ θιίκα, πνπ ζα επηηξέςεη ζε
φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα παξνπζηάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο θαη ζα ηνπο βνεζήζεη λα νξίζνπλ νη ίδηνη ηνπο
ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ - δεζκεχνληάο ηνπο έηζη, γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ (άββα &
Ώγγειίδεο, 2011). Σέινο, νθείιεη λα ππνζηεξίδεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηε δεκηνπξγία θαη δνθηκή πξαθηηθψλ
ζπκπεξίιεςεο, ζπκβάιινληαο ζηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο ( Ώγγειίδνπ, 2011).
Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ εληάζζεηαη ζηελ θνπιηνχξα ζπλεξγαζίαο, απνηειεί κέξνο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ
εγέηε-δηεπζπληή θαη ζπλέρεηα ηεο ελδνζρνιηθήο ζπλεξγαζίαο είλαη ε δεκηνπξγία δηθηχσλ ζπλεξγαζίαο κε άιια
ζρνιεία -θπξίσο κε ζρνιεία πνπ παξνπζηάδνπλ θνηλά πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά, έρνπλ παξφκνηα ζχλζεζε
καζεηηθνχ πιεζπζκνχ θαη αληηκεησπίδνπλ παξφκνηεο πξνθιήζεηο (Υαηδεζσηεξίνπ θαη Ώγγειίδεο, 2018). πσο
κάιηζηα ππνζηεξίδεη θαη ν Ryan (2010), ηα δίθηπα ζπλεξγαζίαο βνεζνχλ ζηε γελίθεπζε ησλ θαηλνηνκηψλ, ζηε
δεκηνπξγία λέσλ γλψζεσλ αιιά θαη ζηε δηάδνζε κεζφδσλ πνπ απνξξένπλ απφ απνηειεζκαηηθέο παηδαγσγηθέο
πξαθηηθέο.
Ώπ‟ ηελ άιιε νη εθπαηδεπηηθνί, ιεηηνπξγψληαο κέζα ζηα δίθηπα ζπλεξγαζίαο κε άιια ζρνιεία θαη ηελ
θνηλφηεηα, θαινχληαη λα δεκηνπξγήζνπλ νκάδεο εξγαζίαο κε εθπαηδεπηηθνχο άιισλ ζρνιείσλ, κε ηνπο
ππεχζπλνπο εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο, αιιά θαη κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηεο θνηλφηεηαο, φπσο ςπρνιφγνπο,
θνηλσληνιφγνπο θ.α. Μέζα ζε απηά, νη εθπαηδεπηηθνί αιιεινζπκπιεξψλνληαη, αιιειεπηδξνχλ,
αλαπξνζαξκφδνπλ ηηο ζηάζεηο ηνπο, γλσξίδνπλ θαιχηεξα ηηο αλάγθεο φισλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηνπο θαη
αληαπνθξίλνληαη πην απνηειεζκαηηθά ζηνλ πινπξαιηζκφ ησλ ζρνιείσλ (Angelidesetal., 2010).
πσο αλαθέξνπλ νη Γηαθνπκή θαη Θενθηιίδεο (2012), ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε κηαο ζπιινγηθήο λνεκνζχλεο ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο αλαπηχζζεηαη θαη κηα
επαγγεικαηηθή εκπηζηνζχλε πνπ ηνπο επηηξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη, λα αιιειεπηδξνχλ θαη λα ιεηηνπξγνχλ σο
αλαηξνθνδφηεο ηεο δηθήο ηνπο πξαθηηθήο. (Harris, 2002). Έηζη, νη εθπαηδεπηηθνί απνηεινχλ πξφηππν
ζπλεξγαζίαο γηα ηνπο καζεηέο θαη δηεπθνιχλνπλ ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο, επηδηψθνληαο ηελ θαιιηέξγεηα ηεο
αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ. (Parekh, 2000, νπ. αλαθ. Ώγγειίδεο θαη
Υαηδεζσηεξίνπ, 2013). πκπιεξσκαηηθά, φπσο αλαθέξεη ν Νηθνιάνπ (2005) αξθεηέο έξεπλεο έρνπλ θαηαιήμεη
ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαιιηεξγεί ηε δηαπξνζσπηθή εκπηζηνζχλε κεηαμχ ησλ καζεηψλ, ε
νπνία απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαηηθήο θνπιηνχξαο.
ρέζεηο ζρνιείνπ κε γνλείο αιινδαπψλ καζεηψλ
Σα ηειεπηαία ρξφληα έληνλε είλαη ε ζπδήηεζε πνπ γίλεηαη γηα ηε ζεκαζία ηεο εκπινθήο ησλ γνλέσλ
ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο, κέζα απφ ηελ ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ζρνιηθή δσή ησλ
καζεηψλ/ηξηψλ θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ην ζρνιείν, θαζψο παξέρνπλ ζεκαληηθέο
πιεξνθνξίεο γηα ηα παηδηά ηνπο (Turney&Kao, 2009).
Μηα ζρνιηθή θνπιηνχξα πνπ θαιιηεξγεί ελεξγά ηε ζπλεξγαζία - ζρνιείνπ νηθνγέλεηαο ελζαξξχλεη ηε
κάζεζε θαη ηα πςειά πνζνζηά επηηπρίαο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. Χζηφζν, ε ελίζρπζε ησλ ζπλζεθψλ κάζεζεο
φισλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη ηδηαίηεξα εθείλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ κεηνλεθηνχληα πεξηβάιινληα, ζα
κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κφλν εάλ ηα ζρνιεία δηαηεξήζνπλ ηζρπξέο ζρέζεηο κε φιεο ηηο νηθνγέλεηεο
(Hadjitheodoulou-Loizidou & Symeou, 2007). Κξίλεηαη ινηπφλ απαξαίηεηε, ζηα πιαίζηα πξνψζεζεο ηεο
δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ε αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ ζρνιείνπ κε ηνπο γνλείο ησλ φισλ
καζεηψλ/ηξησλ. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη θαη ν Θενθηιίδεο (2012) «ηα απνηειεζκαηηθά ζρνιεία
εμαζθαιίδνπλ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο, ελεκεξψλνληαο ηνπο γηα ηνπο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ,
ηηο πξνζδνθίεο πνπ έρνπλ γηα ηα παηδηά ηνπο θαη ηελ πξφνδφ ηνπο» (ζει.178).
Βπίζεο, πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο ε εκπινθή ησλ γνλέσλ ζηα ζρνιηθά δξψκελα, απνηειεί ζεκαληηθή
πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο εθπαίδεπζεο , ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο νδεγεί θαη ζηελ
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αλάπηπμε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο (Tangen, 2008). Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ ζρνιείνπ
κε ηνπο γνλείο ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ/ηξηψλ, ν δηεπζπληήο-εγέηεο κπνξεί ζε ζπλεξγαζία κε ηα Πεξηθεξεηαθά
Κέληξα Βθπαηδεπηηθνχ ρεδηαζκνχ (ΠΒ.Κ.Β..- λενζχζηαηνο νξγαληζκφο/ζεζκφο ζηελ Βιιάδα -2018) θαη ηελ
αληίζηνηρε Αηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο λα νξγαλψζεη ηε ιεηηνπξγία ζρνιήο γνλέσλ κε ζηφρν ηε
βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ ησλ κεηαλαζηψλ γνλέσλ κε ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα. Δ ελεκέξσζή ηνπο πάλσ ζε
εθπαηδεπηηθά ζέκαηα, αιιά θαη ζέκαηα αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ πξνσζεί ηελ εκπινθή ηνπο ζηα ζρνιηθά δξψκελα
(Epstein 2010). Βπίζεο, o ζρνιηθφο εγέηεο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε ζχζηαζε πξνγξάκκαηνο εθκάζεζεο ηεο
ειιεληθήο γιψζζαο γηα ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, δηεπθνιχλνληαο ηελ κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία
(Αεκεηξηάδνπ θαη Βπζηαζίνπ, 2008). Βπηπιένλ, κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη εξγαζηήξηα γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη
αιινδαπνχο γνλείο κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζίαο. Σέινο, νθείιεη λα θξνληίζεη γηα ηελ
εθπξνζψπεζε ησλ κεηαλαζηψλ γνλέσλ ζηα ζρνιηθά ζπκβνχιηα θαη ζηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο (Υαηδεζσηεξίνπ,
2018).
Πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο ν εγέηεο κπνξεί λα εηζεγεζεί θαη ηελ εκπινθή ησλ κεηαλαζηψλ γνλέσλ ζηα
ζρνιηθά δίθηπα πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Με ηνλ ηξφπν απηφ πξνσζείηαη ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε,
θαζψο δεκηνπξγνχληαη ζπλεξγαζίεο κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θαη παξέρεηαη ζηνπο γνλείο
κεηαλαζηεπηηθήο βηνγξαθίαο ε δπλαηφηεηα λα ζπκβάιινπλ ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ ηνπ ζρνιείνπ θαζψο
θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ (Theodorou, 2008). Βπίζεο, ζηα πιαίζηα ησλ παξαπάλσ δηθηχσλ, ε
δεκηνπξγία δηαπνιηηηζκηθψλ εθδειψζεσλ κε ηε ζπλεξγαζία ζρνιείνπ-γνλέσλ-ηνπηθήο θνηλσλίαο - ζηηο νπνίεο
ζα εθπξνζσπνχληαη νη πνιηηηζκνί ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηνπ ζρνιείνπ (ηνπηθά έζηκα, κνπζηθή, ρνξνί, θνπδίλα
θιπ.)- ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο πνιηηηζκηθήο γλψζεο κεηαμχ ησλ πινπξαιηζηηθψλ νκάδσλ ησλ
καζεηψλ/ηξηψλ (Υαηδεζσηεξίνπ θαη Ώγγειίδεο, 2013). Γηα λα πεηχρνπλ ηνλ ζθνπφ ηνπο νη ζπγθεθξηκέλεο
εθδειψζεηο πξέπεη λα εζηηάζνπλ ζηηο νκνηφηεηεο θαη λα κελ ηνλίζνπλ ηηο δηαθνξέο, γηαηί αιιηψο ζα έρνπλ
ηειείσο δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα θαη ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε ζηεξενηχπσλ (Banks&McGeeBanks,
2009).Σέινο, φπσο ππνζηεξίδνπλ έξεπλεο ησλ Υαηδεζσηεξίνπ θαη Ώγγειίδε, (2013), ησλ Υαηδεαγγέιε, Κσζηή,
Υαηδεζσηεξίνπ θαη Ώγγειίδε (2011) θαη ησλ Hadjitheodoulou-Loizidou & Symeou, (2007) ε αλάπηπμε
επηθνηλσλίαο κε ηνπο γνλείο ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ/ηξηψλ κέζσ αιιεινγξαθίαο ζηε δηθή ηνπο ή ζηελ
αγγιηθή γιψζζα, αιιά θαη ε κεηάθξαζε ησλ ζρνιηθψλ αλαθνηλψζεσλ, ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε γφληκσλ
ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπ ζρνιείνπ ησλ κεηαλαζηψλ γνλέσλ.
Βθηφο απφ ηηο ελέξγεηεο ηνπ δηεπζπληή θαη ν εθπαηδεπηηθφο παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε
ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ζρνιείνπ θαη γνλέσλ. Ώξρηθά, γηα λα πεηχρεη ηελ άξζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ θαη ηεο
μελνθνβίαο, πξέπεη λα θέξεη θνληά φινπο ηνπο γνλείο. Δ γλσξηκία ησλ πνιηηηζκψλ θαη ησλ αμηψλ ηεο θάζε
πνιηηηζκηθή νκάδαο, νδεγεί ζηελ αιιεινθαηαλφεζε. Έηζη, αλ ν εθπαηδεπηηθφο γλσξίζεη ηελ θνπιηνχξα ησλ
κεηαλαζηψλ καζεηψλ, κέζα απφ ηελ επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο ηνπο, ζα γλσξίζεη θαιχηεξα
ηνπο καζεηέο θαη ζα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνεί θαιχηεξα θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη λα πξνζαξκφδεη αλάινγα
ηε δηδαζθαιία ηνπ (Νηθνιάνπ, 2000).
Βπίζεο, ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα αλαγλσξίζεη θαη λα ζεβαζηεί ηηο αλάγθεο ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ,
λα αμηνπνηήζεη ην γλσζηηθφ ηνπο ππφβαζξν θαη λα ηνπο ππνζηεξίδεη ζπλερψο θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία.
Βπηπιένλ, νθείιεη ,ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ζπληνληζηή εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, λα επηδηψμεη ηελ επηκφξθσζε ησλ
γνλέσλ ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ, ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ζηήξημεο ηεο πξνζπάζεηαο ησλ παηδηψλ ηνπο ζην ζπίηη εκπιέθνληαο ηνπο γνλείο ζηελ θαη‟ νίθνλ εξγαζία ησλ παηδηψλ ηνπο- θαη ην ζρνιείν. Σέινο, θαιείηαη λα
δηνξγαλψλεη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο κε ηνπο γνλείο, ζηηο νπνίεο ζα ηνπο
ελεκεξψλεη ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ, ηηο πξνζδνθίεο γηα ηα παηδηά ηνπο θαη ηελ πξφνδν ησλ
παηδηψλ ηνπο (Θενδψξνπ, 2014).
Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ
πσο επηζεκαίλνπλ θαη νη έξεπλεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην θεθάιαην ηεο βηβιηνγξαθηθήο
αλαζθφπεζεο, θξίλεηαη αλαγθαία ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πάλσ ζηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε.Έηζη
νη δηεπζπληέο νθείινπλ ζηα πιαίζηα ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο λα κεηαηξέςνπλ ην ζρνιείν ζε καλζάλνπζα
θνηλφηεηα θαη θνηλφηεηα πξαθηηθήο, θαζψο φπσο ππνζηεξίδεη θαη ν Sarason (1990) «είλαη αδχλαην λα
δεκηνπξγήζεηο επλντθέο ζπλζήθεο κάζεζεο γηα ηνπο καζεηέο, φηαλ ηέηνηεο ζπλζήθεο δελ ππάξρνπλ γηα ηνπο
ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο» (ζει.145). ε κηα θνηλφηεηα πξαθηηθήο νη εθπαηδεπηηθνί, κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία
θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, ζπκβάιινπλ ζηε κάζεζε ησλ ίδησλ θαη ησλ άιισλ -ν θάζε
εθπαηδεπηηθφο έρεη θάηη λα δψζεη θαη θάηη λα πάξεη-. Βπίζεο νη εθπαηδεπηηθνί σο κέιε ηεο θνηλφηεηαο
ζπκκεηέρνπλ ζε θνηλφ πξνβιεκαηηζκφ γηα ηηο δηαπνιηηηζκηθέο πξαθηηθέο θαη γηα ηα ζέκαηα δηδαζθαιίαο, ελψ
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δελ πξνβιεκαηίδνληαη κφλν γηα ηε δηθή ηνπο πξαθηηθή, αιιά θαη γηα ηελ πξαθηηθή ηνπ ζρνιείνπ. (Θενθηιίδεο,
2012).
Μηα άιιε ελέξγεηα ησλ δηεπζπληψλ, ζρεηηθή κε ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πάλσ ζηε
δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, είλαη ε δεκηνπξγία θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο ηνπο, κε ζέκα ηε
δηαρείξηζε ηεο πνιηηηζηηθήο πνιπκνξθίαο ζηνρεχνληαο ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο ηθαλφηεηαο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ (Ώγγειίδεο θαη Υαηδεζσηεξίνπ, 2013· Υαηδεζσηεξίνπ, 2018). Βπίζεο νη δηεπζπληέο-εγέηεο ζε
ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπληνληζηέο ησλ Π.Β.Κ.Β. ή ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο δηεπζπληέο κπνξνχλ λα πξνβνχλ
ζηε δεκηνπξγία επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ θαη εξγαζηεξίσλ, αμηνπνηψληαο ην κνληέιν ζπλεξγαηηθήο έξεπλαο
δξάζεο γηα ηελ αλάπηπμε πξαθηηθψλ ζρεηηθψλ κε ηελ ηζφηεηα, ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη ηνλ πνιηηηζκηθφ
πινπξαιηζκφ (Γεσξγίνπ, Ώγγειίδεο θαη Κπξηαθνχ, 2009 · Ώγγειίδεο, 2011).
Οη εθπαηδεπηηθνί απφ ηε κεξηά ηνπο, ζηα πιαίζηα ηεο δηα βίνπ κάζεζεο θαη ηνπ επαγγεικαηηζκνχ ηνπο,
νθείινπλ απ‟ ηε κία λα ελεκεξψλνληαη πξνζσπηθά ψζηε λα είλαη έηνηκνη θαη ηθαλνί γηα λα δηδάμνπλ ζε
πνιππνιηηηζκηθέο ηάμεηο. Ώπ‟ ηελ άιιε πξέπεη λα επηδηψθνπλ ζε ζπλεξγαζία κε ην δηεπζπληή ηε δηεμαγσγή
επηκνξθσηηθψλ πινπξαιηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε επίπεδν ζρνιείνπ, γηαηί φπσο αλαθέξεη θαη ν Ξσρέιιεο
(2005) ε ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε ηθαλνπνηεί ηηο άκεζεο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη εκπιέθεη ηνπο ίδηνπο
ζην ζρεδηαζκφ, ηελ νξγάλσζε θαη ηε δηεμαγσγή επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ. Μπνξνχλ επίζεο, νη εθπαηδεπηηθνί
πνπ έρνπλ κηα «εκπεηξία» πάλσ ζηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη έρνπλ αλαπηχμεη θάπνηεο βειηησκέλεο
πξαθηηθέο ,λα ιεηηνπξγήζνπλ σο επηκνξθσηέο γηα εθπαηδεπηηθνχο πνπ δξνπλ ζε παξφκνηα ζρνιηθά ζπγθείκελα.
πκπεξάζκαηα – Δηζεγήζεηο
πκπεξαζκαηηθά, κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε πσο ε ζεκεξηλή θνηλσλία είλαη κηα πνιππνιηηηζκηθή
θνηλσλία, ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο είλαη απαξαίηεηε ε πξνψζεζε κηαο δηαπνιηηηζκηθήο πνιηθήο, γηα ηελ νπνία
εθηφο απφ ηελ θνηλσλία θαη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ζε κηα απφ ηε βάζε πξνο ηα άλσ δηαδηθαζία, πξέπεη λα
αλαιάβνπλ ελεξγφ ξφιν ηφζν νη δηεπζπληέο φζνη θαη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο εθάζηνηε ζρνιηθήο κνλάδαο. Οη
δηεπζπληέο θαινχληαη, αθνινπζψληαο ηηο εμειίμεηο ζηηο ζεσξίεο ηεο δηνίθεζεο, λα εθαξκφζνπλ
κεηαζρεκαηηζηηθή θαη θαηαλεκεκέλε εγεζία, λα εκπιέμνπλ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηε ζρνιηθή δσή, λα
παξσζήζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ κηα θνπιηνχξα
ζπλεξγαζίαο, -κέζα ζηελ νπνία θπξηαξρεί ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ίδηνπ ε δηαθνξεηηθψλ
ζρνιείσλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ γνλέσλ, αιιά θαη κεηαμχ ηνπ
ζρνιείνπ θαη ηεο θνηλφηεηαο- ε νπνία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πξνψζεζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. Οη
εθπαηδεπηηθνί ιεηηνπξγψληαο κέζα ζε κηα ηέηνηα θνπιηνχξα πξέπεη λα απνηεινχλ παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα
ηνπο καζεηέο, λα ρξεζηκνπνηνχλ νκαδνζπλεξγαηηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, λα πξνσζνχλ ηελ αληαιιαγή
πιεξνθνξηψλ, ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ γεγελψλ θαη κεηαλαζηψλ καζεηψλ, ζηα πιαίζηα
ηεο νκάδαο θαη λα βξίζθνπλ θαη λα αλαπηχζζνπλ ηξφπνπο επηθνηλσλίαο θαη απνηειεζκαηηθήο ζπλεξγαζίαο κε
ηνπο γνλείο ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ, αμηνπνηψληαο ηνπο θαη σο κέζν γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ πνιηηηζκηθνχ
ππνβάζξνπ ησλ καζεηψλ ηνπο.
Ώμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο πσο πνιιέο έξεπλεο, (Παπαζσκά,2006 · Ώλησλνπνχινπ,2011), ζρεηηθέο
κε ηελ επάξθεηα θαη πνιηηηζκηθή εηνηκφηεηα ησλ δηεπζπληψλ, θαηαιήγνπλ ζην ίδην ζπκπέξαζκα κε ηηο έξεπλεο
πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην θεθάιαην ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο πνπ πξνεγήζεθε, θαη αθνξνχζαλ ηηο
αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, ζηελ αλάγθε επηκφξθσζεο ηφζν ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, φζν θαη ησλ δηεπζπληψλ.
Βίλαη ινηπφλ, απαξαίηεηε ε επηκφξθσζε ησλ δηεπζπληψλ πάλσ ζηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη ζηηο
πξννπηηθέο ηηο, θαζψο θαη ζηηο ζχγρξνλεο ζεσξίεο δηνίθεζεο. Βπίζεο, θξίλεηαη αλαγθαία ε θαη επηκφξθσζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ πξνθεηκέλνπ λα ρεηξίδνληαη κε άλεζε ηα ζέκαηα εηεξφηεηαο θαη δηαθνξεηηθφηεηαο, λα ιχλνπλ λα
πξνβιήκαηα πνπ νθείινληαη ζηελ αιιειεπίδξαζε καζεηψλ δηαθνξεηηθνχ πνιηηηζκηθνχ ππνβάζξνπ, λα
ρξεζηκνπνηνχλ ελαιιαθηηθά κνληέια δηδαζθαιίαο (φπσο, νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία, δηαθνξνπνηεκέλε
δηδαζθαιία), λα έρνπλ αλαπηπγκέλεο δεκνθξαηηθέο ζηάζεηο θαη αμίεο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα δηδάζθνπλ ηε
ειιεληθή σο δεχηεξε γιψζζα (Γεσξγνγηάλλεο, 2004).
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Πεξίιεςε
Σα φξγαλα δηνίθεζεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα απνθαζίδνπλ κε αξκνδηφηεηα δέζκηα ή θαηά δηαθξηηηθή επρέξεηα
θαη νθείινπλ λα ην πξάηηνπλ απηφ θαηά ηα νξηδφκελα ζην Αεκφζην Αηνηθεηηθφ Αίθαην. Δ δέζκεπζε απηή δηέπεη
θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ/νπζψλ (Α), πνπ απνηειεί ην θχξην απνθαζηζηηθφ φξγαλν ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο, θαηεμνρήλ δε ηνπ Α δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (ΑΒ), πνπ ιεηηνπξγεί θαη σο πεηζαξρηθφ
φξγαλν ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ. θνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη λα δηεπθξηληζηνχλ ζέκαηα πνπ άπηνληαη
ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ Α ΑΒ, θπξίσο ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ θαηά δηαθξηηηθή επρέξεηα, λα επηζεκαλζνχλ
πεξηπηψζεηο ππέξβαζεο ησλ νξίσλ ηεο, λα θαηαηεζνχλ ζθέςεηο ζρεηηθά κε ηα αίηηα ηεο δπζιεηηνπξγίαο απηήο
θαη πξνηάζεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ άξζε ηεο.
Λέμεηο θιεηδηά: ζχιινγνο δηδαζθφλησλ/νπζψλ, αξκνδηφηεηα δέζκηα, αξκνδηφηεηα θαηά δηαθξηηηθή επρέξεηα,
αξρέο Αεκνζίνπ Αηνηθεηηθνχ Αηθαίνπ
1. Δηζαγσγή
Δ ζρνιηθή κνλάδα βξίζθεηαη ζηε βάζε ηεο δηνηθεηηθήο δνκήο ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, αιιά απνηειεί ην
νπζησδέζηεξν ζηνηρείν ηεο, επεηδή ζε απηή επηηειείηαη ε ππεξεζία πνπ παξέρεη ν ζεζκφο θαη ράξηλ απηήο
απνθηά λφεκα ε χπαξμε ηεο ππέξηεξεο δνκήο ηεο. Δ πξαγκάησζε ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο ησλ ζθνπψλ
ηεο εθπαίδεπζεο εμαξηάηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ δηνίθεζήο ηεο,
ζεκαληηθφηεξν ησλ νπνίσλ είλαη ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ/νπζψλ (Α), επεηδή έρεη θαη ηελ θχξηα απνθαζηζηηθή
αξκνδηφηεηα.
2. Ζ αξκνδηφηεηα ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο
2.1. Ζ έλλνηα ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ
Οη ππεξεηνχληεο ην ζεζκφ ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο επηηεινχλ ην έξγν ηνπο σο εθπαηδεπηηθνί θαη σο
δεκφζηνη ππάιιεινη, ππαγφκελνη ζηηο δηαηάμεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηνπ Αεκνζηνυπαιιειηθνχ
Αηθαίνπ19 αληίζηνηρα. πλαθφινπζα θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ δηνηθεηηθψλ θαη πεηζαξρηθψλ νξγάλσλ ηεο
εθπαίδεπζεο, κνλνπξνζψπσλ θαη πνιππξνζψπσλ/ζπιινγηθψλ, δηέπνληαη απφ ηηο θαηά πεξίπησζε δηαηάμεηο ηνπ
Αεκνζίνπ Αηνηθεηηθνχ Αηθαίνπ, πνπ εθαξκφδεηαη κε ηε ζπλδξνκή ηεο ζπλαθνχο λνκνινγίαο, ε νπνία
αλαπηχζζεη θαη δηθαηνπιαζηηθή ελέξγεηα (Κφξζνπ, 2013: 126 θ.εμ.).
Δ αξκνδηφηεηα ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο ζέζεο ηνπ.
πλίζηαηαη δε ζην δηθαίσκα αιιά θαη ζηελ ππνρξέσζή ηνπ λα πξνβαίλεη ζε/ή λα απέρεη απφ ελέξγεηεο πνπ
παξάγνπλ έλλνκα απνηειέζκαηα. θνπφο ηεο δξάζεο ηνπ είλαη ε ζεξαπεία ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο
απηφ εμεηδηθεχεηαη αλάινγα κε ην έξγν ησλ δηαθφξσλ ππεξεζηψλ θαη νξγαληζκψλ ηνπ Αεκνζίνπ. Δ
αξκνδηφηεηα πξνζδηνξίδεη ην πιαίζην θαη ην εχξνο ηεο εμνπζίαο ελφο δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ, αζθείηαη βάζεη
αξρψλ θαη θαλφλσλ δηθαίνπ - θαη φρη απζαίξεηα - θαη δηαθξίλεηαη αλάινγα κε ην αληηθείκελν ζην νπνίν
εκαληηθά λνκνζεηήκαηα είλαη ν Κψδηθαο Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ., γλσζηφο
σο δεκνζηνυπαιιειηθφο θψδηθαο (Α.Τ.) (Ν. 3528/2007, ΦΒΚ 26 Ώ΄/09-02-2007) θαη ν Κψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο (ΚΑΑ) (Ν.
2690/1999, ΦΒΚ 45 Ώ΄/09-03-1999), φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ.
19
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αλαθέξεηαη (θαζ‟ χιελ), ηνλ ηφπν επί θαη εληφο ηνπ νπνίνπ αζθείηαη (θαηά ηφπν) ή ην ρξφλν ηζρχνο ηεο (θαηά
ρξφλν). ΐάζεη λφκνπ θαη ησλ ππ‟ απηνχ νξηδφκελσλ δηαδηθαζηψλ επέξρεηαη ε απνζηέξεζε ηεο αξκνδηφηεηαο ή ε
παξαίηεζε απφ απηή. Δ κε άζθεζε αξκνδηφηεηαο ζπληζηά παξάιεηςε νθεηιφκελεο λφκηκεο ελέξγεηαο, ελψ ε
δηνηθεηηθή πξάμε απφ αλαξκφδην φξγαλν, σο παξάλνκε θαη θαηαρξεζηηθή, είλαη αλππφζηαηε θαη αθπξψλεηαη απφ
ηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα (Ααγηφγινπ, 2014: 434 θ.εμ.· Σάρνο, 2008: 424-438· Υξπζαλζάθεο, 2015: 134-135).
Απνθαζηζηηθή ραξαθηεξίδεηαη ε αξκνδηφηεηα έθδνζεο εθηειεζηψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ (Ααγηφγινπ, 2014:
226· Αξνχιηα & Πνιίηεο, 2008: 27· Σάρνο, 2008: 579) θαη ιήςεο απνθάζεσλ, επκελψλ ή δπζκελψλ, γηα
πνιίηε/εο, ελψ ζπκβνπιεπηηθή ή γλσκνδνηηθή απηή πνπ ζπλήζσο εθδίδεηαη απφ ζπιινγηθά φξγαλα, δελ ζπληζηά
απηνηειή δηνηθεηηθή πξάμε, αιιά απνηειεί δηαηχπσζε γλψκεο ή πξφηαζεο (ζεηηθήο ή αξλεηηθήο), σο
πξναπαηηνχκελν πξάμεο άιινπ, ζπλήζσο ππέξηεξνπ, νξγάλνπ ην νπνίν δηαζέηεη ηελ απνθαζηζηηθή αξκνδηφηεηα
(Ααγηφγινπ, 2014: 226 θαη 434 ε.μ.· Αξνχιηα & Πνιίηεο, 2008: 148-149· Σάρνο, 2008: 461 θ.εμ.). Δ
αξκνδηφηεηα δηαθξίλεηαη επίζεο ζε απνθιεηζηηθή, φηαλ αζθείηαη απφ έλα κφλν πξφζσπν, θαη ζπληξέρνπζα ή
ζπιινγηθή, φηαλ απαηηείηαη ε ζπλαπφθαζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο νξγάλσλ. Εδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηε
λνκηκφηεηα ησλ πξάμεσλ ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ έρεη ε δηάθξηζε ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ ζε δέζκηα ή θαηά
δηαθξηηηθή επρέξεηα.
2.2. Αξκνδηφηεηα δέζκηα θαη θαηά δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο
Αξκνδηφηεηα δέζκηα ή δεζκεπκέλε έρεη έλα δηνηθεηηθφ φξγαλν, φηαλ θαλφλαο δηθαίνπ ην δεζκεχεη λα
αλαπηχμεη ζπγθεθξηκέλε δηνηθεηηθή δξάζε ή ηνπ ην απαγνξεχεη. Δ δέζκηα αξκνδηφηεηα ζπληζηά αξκνδηφηεηα
λνκηκφηεηαο (Σάρνο, 2008: 471). Χζηφζν, δελ είλαη πάληα απνιχησο δεζκεπηηθφο ν λφκνο φζνλ αθνξά ηελ
άζθεζε νξηζκέλεο δηνηθεηηθήο δξάζεο. πνπ εθηηκά ν λνκνζέηεο φηη δελ δχλαηαη λα πξνβιέςεη φιεο ηηο
πεξηπηψζεηο θαη ζπλζήθεο εθαξκνγήο ελφο λνκνζεηήκαηνο ή φηαλ δελ επηζπκεί λα νξίζεη αθξηβψο κηα
δηαδηθαζία, αθήλεη πεξηζψξηα ειεπζεξίαο ζην δηνηθεηηθφ φξγαλν, ην νπνίν θαιείηαη λα δξάζεη θαη‟ εθηίκεζε,
θαηά ηε δηαθξηηηθή ηνπ επρέξεηα, δειαδή, λα απνθαζίζεη πεξί ηεο εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ, κε αξκνδηφηεηα
λνκηκφηεηαο θαη ζθνπηκφηεηαο. Καηά ζπλέπεηα, φζν πην εμεηδηθεπκέλε είλαη ε δηαηχπσζε λφκνπ θαη
θαζνξηζκέλεο νη έλλνηεο ηνπ, ηφζν πεξηζζφηεξν δέζκηα σο πξνο απηφλ θαζίζηαηαη ε αξκνδηφηεηα ηνπ
δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ. Σν αληίζηξνθν θαζνξίδεη ην εχξνο ηεο δηαθξηηηθήο ηνπ επρέξεηαο, πνπ πξνθχπηεη απφ ηε
δηαηχπσζε ηνπ λφκνπ ή απφ ηηο έλλνηεο ζηηο νπνίεο απηφο αλαθέξεηαη (Ααγηφγινπ, 2014: 159· Κφξζνπ, 2013:
356· Αξνχιηα & Πνιίηεο, 2008: 149-150· Σάρνο, 2008: 471-472· Υξπζαλζάθεο, 2015: 145).
Πην ζπγθεθξηκέλα, φηαλ ε δξάζε ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ πεξηγξάθεηαη κε ξήκαηα φπσο «νθείιεη»,
«ππνρξενχηαη» ή κε ηε ρξήζε ηνπ ελεζηψηα ρξφλνπ, ε αξκνδηφηεηά ηνπ είλαη δέζκηα, ελψ ξήκαηα φπσο
«δχλαηαη», «θξίλεη» θ.ά. ηνπ αθήλνπλ πεξηζψξηα λα δξάζεη θαη‟ εθηίκεζε, φκσο θαη‟ επηινγή κεηαμχ δχν ή
πεξηζζφηεξσλ νπσζδήπνηε λνκίκσλ ιχζεσλ ή δπλαηνηήησλ. Βπίζεο, φηαλ νη έλλνηεο πνπ πεξηέρεη ν λφκνο είλαη
θαζνξηζκέλεο, ε αξκνδηφηεηα είλαη δέζκηα. ηελ πεξίπησζε αζαθψλ, θπξίσο αμηνινγηθψλ, ελλνηψλ (π.ρ. ρξεζηά
ήζε, πξνζήθνπζα ζπκπεξηθνξά) απαηηείηαη απφ πιεπξάο δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ θαζνξηζκφο ηνπο θαη‟ εθηίκεζε ή
αμηνιφγεζε, νπφηε απηφ αζθεί αξκνδηφηεηα κε δηαθξηηηθή επρέξεηα (Ααγηφγινπ, 2014: 158 θ.εμ.· ηΠ, 2012:
37-38· Σάρνο, 2008: 472· Υξπζαλζάθεο, 2015: 145).
πλνπηηθά, αξκνδηφηεηα κε δηαθξηηηθή επρέξεηα έρεη ην δηνηθεηηθφ φξγαλν, φηαλ ν λφκνο ηνχ επηηξέπεη λα
επηιέμεη κεηαμχ λνκίκσλ ιχζεσλ πνπ αθνξνχλ ην αλ, ην πφηε ή ην πψο ζα εθδψζεη απφθαζή ηνπ ή φηαλ,
πξνθεηκέλνπ λα ζηνηρεηνζεηεζεί κία απφθαζή ηνπ, ππάξρεη αλάγθε εμεηδίθεπζεο αζαθψλ θαη αφξηζησλ
αμηνινγηθψλ ελλνηψλ (ηΠ, 2012: 37-38).
Δ άζθεζε αξκνδηφηεηαο θαηά δηαθξηηηθή επρέξεηα αθήλεη κελ πεξηζψξηα επηινγήο ζην δηνηθεηηθφ φξγαλν,
αιιά δελ ηνπ επηηξέπεη λα απζαηξεηεί ή λα ελεξγεί «θαη‘ αξέζθεηαλ» (Ααγηφγινπ, 2014: 166)· γηαηί νη
πεξηνξηζκνί ηνπ Αηθαίνπ πθίζηαληαη θαη θαηά ηελ άζθεζε ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ είδνπο απηνχ θαη ζπλίζηαληαη
αθελφο ζηε ράξαμε ηνπ πιαηζίνπ εληφο ηνπ νπνίνπ είλαη ζεκηηή ε άζθεζή ηεο, αθεηέξνπ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ
νξίσλ ηεο. ξηα θαη πιαίζην θαζνξίδνληαη πξψηηζηα απφ ην χληαγκα θαη θαηά δεχηεξν ιφγν είηε επζέσο απφ ην
λφκν, είηε απφ ηηο γεληθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ην Αηνηθεηηθφ Αίθαην (ζπλάδνπλ κε ηηο ζπληαγκαηηθέο αξρέο θαη
απνζθνπνχλ ζηε ζεξαπεία ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο κε ζεβαζκφ ζηα δηθαηψκαηα ηνπ πνιίηε), είηε απφ ηνπο
θαλφλεο ηεο θνηλήο πείξαο θαη αληίιεςεο, ηεο ινγηθήο θαη ηεο επηζηήκεο (Σάρνο, 2008: 473). Θεκειηψδεηο αξρέο
Αηθαίνπ πνπ νξηνζεηνχλ θαη δεζκεχνπλ ηε δηνηθεηηθή δξάζε γεληθφηεξα θαη εηδηθφηεξα ηελ άζθεζε
αξκνδηφηεηαο κε δηαθξηηηθή επρέξεηα είλαη ε αξρή ηεο λνκηκφηεηαο, ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο, ηεο επηείθεηαο, ηεο
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θαιήο πίζηεο, ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο ηνπ πνιίηε, ηεο αλαινγηθφηεηαο, ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο άζθεζεο
ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο, θαζφζνλ ε ηειεπηαία απηή δελ απνηειεί κφλν δηθαίσκα, αιιά θαη ππνρξέσζε ηνπ
δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ (Ααγηφγινπ, 2014: 170, 172 θ.εμ.· ηΠ, 2012: 36 θ.εμ.· Σάρνο, 2008: 65 θ.εμ.·
Υξπζαλζάθεο, 2015: 146). Δ δε κε άζθεζή ηεο ζπληζηά παξάιεηςε νθεηιφκελεο ελέξγεηαο θαηά παξάβαζε
λφκνπ (Σάρνο, 2008: 461, 472).
Δ παξαβίαζε ησλ νξίσλ πνπ ζέηνπλ νη αξρέο ηνπ Αεκνζίνπ Αηθαίνπ ζπληζηά παξαλνκία σο θαθή ρξήζε ηεο
δηαθξηηηθήο επρέξεηαο ή σο θαηάρξεζε εμνπζίαο. Δ θαθή ρξήζε ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο δηαπηζηψλεηαη θαηφπηλ
ειέγρνπ20, ν νπνίνο εμεηάδεη αλ ε άζθεζή ηεο ήηαλ επηηξεπηή απφ ην λφκν, θαη κάιηζηα ζην βαζκφ πνπ
αζθήζεθε θαη κε ηελ ηήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ δηαδηθαζηψλ, αλ ην δηνηθεηηθφ φξγαλν φλησο άζθεζε, σο
φθεηιε, ηελ αξκνδηφηεηά ηνπ θαηά δηαθξηηηθή επρέξεηα, αλ ηελ άζθεζε εληφο ησλ επηηξεπηψλ νξίσλ ηεο θαη αλ
αηηηνιφγεζε επαξθψο ηε ζρεηηθή ηνπ απφθαζε. Βιέγρεηαη αθφκα ην αλ θαηά ηελ άζθεζε ηεο αξκνδηφηεηαο θαηά
δηαθξηηηθή επρέξεηα ππεξεηήζεθε ν ζθνπφο πνπ νξίδεη ν λνκνζέηεο. Αηαθνξεηηθά, ππάξρεη θαηάρξεζε εμνπζίαο
(Ααγηφγινπ, 2014: 169 θ.εμ. θαη 184· Σάρνο, 2008: 476 θ.εμ.· Υξπζαλζάθεο, 2015: 149-150), ε νπνία
ζπλίζηαηαη ζηελ ηήξεζε κελ ηεο λνκηκφηεηαο, αιιά γηα ζθνπφ δηαθνξεηηθφ απφ απηφλ πνπ νξίδεη ν λνκνζέηεο 21
θαη λνείηαη κφλν ζηελ άζθεζε αξκνδηφηεηαο θαηά δηαθξηηηθή επρέξεηα (Σάρνο, 2008: 477· Υξπζαλζάθεο, 2015:
150).
Εδηαίηεξε ζεκαζία θαηά ηε ιήςε απφθαζεο κε δηαθξηηηθή επρέξεηα έρεη ε αηηηνιφγεζή ηεο. ιεο νη
απνθάζεηο ηεο Αηνίθεζεο θαη ηδηαίηεξα απηέο πνπ ζπληζηνχλ εθηειεζηέο αηνκηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο
επηβάιιεηαη λα έρνπλ πιήξε, ζαθή θαη εμαηνκηθεπκέλε αηηηνινγία (Ν. 2690/1999, άξζ. 17· Ααγηφγινπ, 2014:
285 θ.εμ.· Κφξζνπ, 2013: 189 θ.εμ.· ηΠ, 2012: 33· Σάρνο, 2008: 477· Υξπζαλζάθεο, 2015: 147-148).
Θεκειηψδεο δε θξηηήξην λνκηκφηεηαο ησλ δπζκελψλ εθηειεζηψλ αηνκηθψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ απνηειεί ε
ιήςε ηνπο θαη‟ εθαξκνγήλ ηεο ζπληαγκαηηθήο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο (άξζ. 25 παξ. 1 ), πνπ ζπλάδεη κε ηελ
έλλνηα ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ.
Δ αξρή απηή εγθαζηδξχεη ζπλάθεηα κέζνπ (κέηξνπ) θαη ζθνπνχ, δεζκεχεη ην λνκνζέηε, ην δηθαζηή θαη ηα
δηνηθεηηθά φξγαλα θαη πιεξνχηαη, αλ κεηαμχ ηνπ επηδησθφκελνπ ζθνπνχ (νπσζδήπνηε ζεκηηνχ θαη αλαγφκελνπ
ζην γεληθφ ζπκθέξνλ) θαη ηνπ επηιεγέληνο γηα ηελ επίηεπμή ηνπ κέζνπ πθίζηαηαη ζρέζε θαηαιιειφηεηαο (ην
κέζν είλαη πξφζθνξν γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ), αλαγθαηφηεηαο (είλαη αλαγθαίνο ν πεξηνξηζκφο ηνπ
δηθαηψκαηνο κε ην ζπγθεθξηκέλν κέζν, δελ ππάξρεη άιιν επκελέζηεξφ ηνπ πνπ λα ππεξεηεί ην ζθνπφ) θαη
αλαινγηθφηεηαο (νη δπζκελείο επηπηψζεηο ζηνλ πνιίηε απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ κέζνπ απηνχ δελ είλαη δπζαλάινγα
κεγάιεο, ζε ζρέζε κε ην φθεινο πνπ πξνθχπηεη γηα ηνλ ππεξεηνχκελν ζθνπφ) (Ααγηφγινπ, 2014: 177 θ.εμ.·
Αεκεηξαθφπνπινο, 2014: 144· Κφξζνπ, 2013: 208-210· ηΠ, 2012: 27· Υξπζφγνλνο, 2006: 90-91). θνπφο ηεο
αξρήο απηήο είλαη ε πξνζηαζία αηνκηθψλ δηθαησκάησλ απφ ηελ επηβνιή επαρζψλ κέηξσλ ηεο Αηνίθεζεο.
Σέινο, νπζηψδεο ηχπνο γηα ηε λνκηκφηεηα άζθεζεο αξκνδηφηεηαο κε δηαθξηηηθή επρέξεηα απφ ηελ νπνία
πξνθχπηεη ελέξγεηα ή κέηξν δπζκελέο γηα πνιίηε είλαη ν ζεβαζκφο απφ πιεπξάο Αηνίθεζεο ηνπ επίζεο
ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλνπ ( άξζ. 20 παξ. 2) δηθαηψκαηνο ηεο πξνεγνχκελεο αθξφαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα
ζην άξζ. 6 ηνπ Ν. 2690/1999. θνπφο ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ είλαη λα παξαζρεζεί ζηνλ πνιίηε ε δπλαηφηεηα
αθελφο λα εθζέζεη ελψπηνλ ηεο Αηνίθεζεο ηηο απφςεηο ηνπ, αθεηέξνπ λα πξνηείλεη εχινγεο ιχζεηο γηα ηε
δηεπζέηεζε δεηεκάησλ πνπ ηνλ αθνξνχλ. Σεξνπκέλεο ηεο νπζίαο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο, παξέρεηαη ε
δπλαηφηεηα ζην κελ πνιίηε λα απνθχγεη ην θφζηνο πξνζθπγήο ηνπ ζηα δηθαζηήξηα, ζηε δε Αηνίθεζε λα έρεη ηελ
θαιχηεξε δπλαηή ελεκέξσζε γηα ηα δεηήκαηα πνπ δηεπζεηεί (Ααγηφγινπ, 2014: 278· Αεκεηξαθφπνπινο, 2014:
245 θ.εμ.· ηΠ, 2012: 32· Υξπζαλζάθεο, 2015: 623), ψζηε θαη ε ζρεηηθή απφθαζή ηεο λα πιεξνί ηνπο φξνπο
λνκηκφηεηαο θαη ζεβαζκνχ ησλ αξρψλ ηνπ Αηνηθεηηθνχ Αηθαίνπ, ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο αξρήο ηεο
αλαινγηθφηεηαο. Χο δηθαίσκα, κάιηζηα, ηνπ πνιίηε ε πξνεγνχκελε αθξφαζε ζπληζηά ππνρξέσζε ηεο
Αηνίθεζεο, ελψ ε κε παξνρή δπλαηφηεηαο γηα άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ ζπληζηά παξάιεηςε νπζηψδνπο
ηχπνπ, πνπ πιήηηεη ηε λνκηκφηεηα ηεο απφθαζεο.
Ο έιεγρνο κπνξεί λα δηελεξγεζεί απφ αλψηεξν δηνηθεηηθφ θαη πεηζαξρηθψο πξντζηάκελν (ηεξαξρηθφο ή/θαη πεηζαξρηθφο έιεγρνο) ή απφ ηα
ειεγθηηθά ζψκαηα ηεο δηνίθεζεο ή απφ δηθαζηήξηα. Πεξί ηνπ θαη‟ αξρήλ αλειέγθηνπ ηεο άζθεζεο ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο ηεο Αηνίθεζεο,
κε ηελ έλλνηα φηη ην δηθαζηήξην δελ κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηελ εηδηθή επηζηεκνληθή, παηδαγσγηθή θηι. θξίζε ελφο εηδηθνχ νξγάλνπ ηεο
Αηνίθεζεο, αιιά θαη γηα ην δηθαζηηθφ έιεγρν (λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο) ηεο θξίζεο ηεο Αηνίθεζεο βι. Ααγηφγινπ, 2014: 159, 167, 168 θ.εμ.
θαη Σάρνο, 2008: 473 θ.εμ. Γηα ηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο αλψηαηνο πξντζηάκελνο είλαη ν ππνπξγφο παηδείαο, ελψ ειεγθηηθά ζψκαηα ηεο
εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο είλαη ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε (αλεμάξηεηε Ώξρή), ν Γεληθφο Βπηζεσξεηήο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο θαη ην ψκα
Βπηζεσξεηψλ Βιεγθηψλ Αεκφζηαο Αηνίθεζεο (Γηαλλάθνο & Γήζε, 2008: 88-89· Φπηξάθεο, 2010: 97 θ.εμ., 233 θ.εμ. θαη 289 θ.εμ.).
21
Π.Α. 18/1989, άξζ. 48 παξ. 4. Πξβι. θαη άξζ. 25 παξ. 3  θαη άξζ. 281 ΏΚ.
20
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3. Αξκνδηφηεηα δέζκηα θαη θαηά δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο
3.1. Ο ξφινο ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
χκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε πνπ θαζνξίδεη ηα θαζήθνληα θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ δηνηθεηηθψλ
νξγάλσλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, επί ηνπ ζπλφινπ ζρεδφλ ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηεο, ζε
δηνηθεηηθφ, επηζηεκνληθφ-δηδαθηηθφ θαη παηδαγσγηθφ επίπεδν ηα νπνία δελ ξπζκίδεη ε θεληξηθή δηνίθεζε
(ππνπξγείν παηδείαο), απνθαζίδεη ν Α, πνπ «… απνηειείηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δηδάζθνπλ ζε απηφ
[ζην ζρνιείν] κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο». Χο βαζηθφ ηνπ έξγν αλαθέξεηαη «… ε ράξαμε θαηεπζχλζεσλ
γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, γηα ηελ νπνία είλαη ππεχζπλνο». Καηά ζπλέπεηα, ην ζχζηεκα
δηνίθεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο είλαη ζπκκεηνρηθφ, κε ην Α λα έρεη ηελ θχξηα απνθαζηζηηθή αξκνδηφηεηα.
Ο/Δ δηεπζπληήο/ληξηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, σο πξφεδξνο ηνπ Α, είλαη ππεχζπλνο/ε γηα ηελ εχξπζκε θαη
ζχλλνκε ιεηηνπξγία ηνπ ζπιινγηθνχ απηνχ νξγάλνπ, ηνπ νπνίνπ ηηο απνθάζεηο νθείιεη λα πινπνηεί 22. Ο Α ΑΒ
εθπαίδεπζεο είλαη ζεζκηθφ, ζπιινγηθφ, παηδαγσγηθφ, απνθαζηζηηθφ δηνηθεηηθφ φξγαλν ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο
θαη πεηζαξρηθφ φξγαλν γηα ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο πνπ θνηηνχλ ζε απηήλ.
Χο ζπιινγηθφ δηνηθεηηθφ φξγαλν ν Α επί ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (θαζ‟ χιελ θαη θαηά
ηφπνλ αξκνδηφηεηα) νθείιεη λα ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηελ εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία αιιά θαη ην Αηνηθεηηθφ
Αίθαην. ηελ αξκνδηφηεηά ηνπ ππάγεηαη ε ιήςε απνθάζεσλ (εθηειεζηψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ-απνθαζηζηηθή
αξκνδηφηεηα) ή ε έθθξαζε γλψκεο (γλσκνδνηηθή αξκνδηφηεηα), πνπ ιακβάλεηαη ππφςε ζε απφθαζε
ππεξθείκελεο αξρήο, ή ε δηαηχπσζε εθηηκήζεσλ γηα παηδαγσγηθά δεηήκαηα (αμηνιφγεζε καζεηψλ/ηξηψλ). ηηο
δηνηθεηηθέο ηνπ ελέξγεηεο ν Α πξνβαίλεη κε αξκνδηφηεηα δέζκηα ή θαηά δηαθξηηηθή επρέξεηα. Δ δεχηεξε απηή
είλαη επξεία (ζθνπίκσο θαηά ηελ άπνςή καο), εμαηηίαο ηεο θχζεο θαη ηνπ ξφινπ ηνπ νξγάλνπ απηνχ σο
παηδαγσγηθνχ ζπκβνπιίνπ.
Δ παηδαγσγηθή δηάζηαζε ηνπ ξφινπ ηνπ Α ηνλίδεηαη ζην θαζεθνληνιφγηφ ηνπ, πξνηαζζφκελε ζηα εδάθηα
πνπ αλαθέξνληαη ζην έξγν ηνπ. Βηδηθφηεξα, ν Α έρεη ηελ επζχλε ηεο πινπνίεζεο ησλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ ηεο
εθπαίδεπζεο, πνπ εμεηδηθεχνληαη θπξίσο ζηε γλσζηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, εζηθή θαη θνηλσληθή θαιιηέξγεηα θαη
αλάπηπμε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. Γηα ηελ επηηέιεζε δε κε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ έξγνπ ηνπ απηνχ νθείιεη ν Α
λα κεξηκλά ψζηε ηα κέιε ηνπ «λα επηκνξθψλνληαη δηαξθψο, λα αλαλεψλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζηνλ επηζηεκνληθφ
ηνκέα θαη ζηηο επηζηήκεο ηεο αγσγήο (ςπρνπαηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή θαηάξηηζε)»23.
Δ παηδαγσγηθή απηή δηάζηαζε ηνπ ξφινπ ηνπ Α θαζηζηά θαη ηδηαίηεξν ην ραξαθηήξα ηνπ σο δηνηθεηηθνχ
νξγάλνπ, κε ηελ έλλνηα φηη ηνπ πξνζδίδεη ζθνπφ πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ εθείλνλ ησλ ινηπψλ νξγάλσλ ηεο
Αηνίθεζεο, αλαδεηθλχνληαο θαη πξφζζεηε θαζνξηζηηθή αξρή Αηθαίνπ πνπ νξηνζεηεί ηελ άζθεζε ηεο
αξκνδηφηεηάο ηνπ θαηά δηαθξηηηθή επρέξεηα. Ο ζθνπφο απηφο ιεηηνπξγίαο ηνπ Α εκκέζσο απνξξέεη απφ ην
θαζεθνληνιφγηφ ηνπ, αιιά θαη ζαθψο πξνζδηνξίδεηαη ζην Ν. 2101/1992, κε ηνλ νπνίν θπξψζεθε ε Γηεζλήο
χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ.
Δ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο απηήο επηθέξεη ηνκή ζην λνκηθφ θαη δηνηθεηηθφ θαζεζηψο πνπ δηέπεη ηελ παηδηθή
ειηθία. Δ ζεκαζία ηεο δηαθαίλεηαη θαη απφ ηε ζπκβαηηθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ άξζξσλ ηεο ζε ηξεηο
ζεκειηψδεηο άμνλεο: ηελ πξφιεςε (prevention), ηελ θάιπςε δειαδή ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ ησλ παηδηψλ, ηελ
πξνζηαζία ηνπο (protection) απφ θάζε είδνπο βιαπηηθή ελέξγεηα θαη ηε ζπκκεηνρή (participation), ηελ απφδνζε
δειαδή ζεβαζκνχ ζηηο απφςεηο ησλ παηδηψλ θαη ζπλαθφινπζα ηελ αλαγλψξηζε ζε απηά ηνπ δηθαηψκαηνο λα
κεηέρνπλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ ηα αθνξνχλ (Hammarberg, 1990· Κνπηζνχθνπ, 2013: 30). Σν δηθαίσκα
ζπκκεηνρήο έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο θαη θάζε θνξέα ηνπ ηδησηηθνχ ή ηνπ
δεκνζίνπ ηνκέα κε δξάζε πνπ αθνξά ηα παηδηά. ην άξζξν 3, παξ. 1 ηνπ Ν. 2101/1992 ξεηά αλαθέξεηαη: «ε
φιεο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηα παηδηά, είηε απηέο ιακβάλνληαη απφ δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο
θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, είηε απφ ηα δηθαζηήξηα, ηηο δηνηθεηηθέο αξρέο ή απφ ηα λνκνζεηηθά φξγαλα, πξέπεη λα
ιακβάλεηαη πξσηίζησο ππφςε ην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ». Καηά ζπλέπεηα, νη απνθάζεηο ηνπ Α σο δηνηθεηηθνχ
νξγάλνπ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζα πξέπεη πξψηηζηα λα απνζθνπνχλ ζην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ, ν δε ζεβαζκφο
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Ώξηζκ. Φ.353.1./324/105657/Α1/08-10-2002 Τ.Ώ., άξζ. 37 παξ. 1 θαη άξζ. 28 παξ. 2 εδ. γ.
Ώξηζκ. Φ.353.1./324/105657/Α1/08-10-2002 Τ.Ώ., άξζ. 38 παξ. 1 θαη 2 εδ. β.
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ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ζπληζηά πιένλ αξρή δηθαίνπ πνπ νξηνζεηεί θαη ηελ άζθεζε ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ Α θαηά
δηαθξηηηθή επρέξεηα.
Σε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ ηνπο επηηάζζνπλ,
επίζεο, ην θαζεθνληνιφγην ησλ εθπαηδεπηηθψλ 24 θαη ν Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ησλ Μαζεηηθψλ Κνηλνηήησλ
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο25, πνπ ζθνπφ έρεη λα δεκηνπξγήζεη ηηο ζπλζήθεο δηαπαηδαγψγεζεο ησλ λέσλ σο
δεκνθξαηηθψλ πνιηηψλ. ΐάζεη ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ, νη εθπξφζσπνη ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ κεηέρνπλ ζηηο
ζπλεδξηάζεηο ηνπ Α, κε δηθαίσκα ιφγνπ, ζε ζέκαηα πνπ ηνπο/ηηο αθνξνχλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζέζνπλ
απφςεηο θαη λα πξνηείλνπλ ιχζεηο γηα πξνβιήκαηα πνπ ηνπο/ηηο απαζρνινχλ. Καηά ζπλέπεηα, ν Α νθείιεη θαηά
ηελ ιήςε ησλ απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο απφςεηο ηνπο.
Οη πεηζαξρηθέο αξκνδηφηεηεο ηνπ Α πξνθχπηνπλ απφ ην θαζεθνληνιφγηφ ηνπ, πιεξέζηεξα απφ ηελ αξηζκ.
10645/ΓΑ4/22-01-2018 Τ.Ώ., πνπ αλαθέξεηαη ζηε δηαγσγή ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ (άξζ. 32), ζηα
παηδαγσγηθά κέηξα (θπξψζεηο) πνπ ιακβάλνληαη ζε πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπο νη νπνίεο αληηβαίλνπλ ζηνπο
θαλφλεο ηεο ζρνιηθήο δσήο, αιιά θαη ζηα φξγαλα πνπ έρνπλ ηελ αξκνδηφηεηα επηβνιήο ηνπο (άξζ. 31). Πιήξεο
ην εχξνο ηεο αξκνδηφηεηαο, κε ηελ έλλνηα φηη κπνξεί λα επηβάιεη έσο θαη ηελ αλψηεξε ησλ πξνβιεπφκελσλ
θπξψζεσλ, έρεη κφλνλ ν Α.
Λφγν νη καζεηηθέο θνηλφηεηεο έρνπλ θαη ζε πεηζαξρηθά δεηήκαηα. Ρεηά κάιηζηα αλαθέξεηαη ζηνλ θαλνληζκφ
ιεηηνπξγίαο ηνπο φηη: «ε θάζε πεξίπησζε πνπ ζπδεηνχληαη ζην ζχιινγν ησλ θαζεγεηψλ πεηζαξρηθά ζέκαηα
παξαβξίζθνληαη ζηηο ζρεηηθέο ζπλεδξηάζεηο κε δηθαίσκα ιφγνπ θαη νη εθπξφζσπνη ησλ καζεηψλ…». Σνλίδεηαη
αθφκα φηη «Μαζεηήο, παξαπεκπφκελνο ζην ζχιινγν ησλ θαζεγεηψλ, έρεη δηθαίσκα ηεο απνινγίαο» 26.
Βπνκέλσο, θαηά ηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ πεηζαξρηθά δεηήκαηα, νθείιεη ν Α λα δψζεη ιφγν ζηε
καζεηηθή θνηλφηεηα, γηα λα εθθξάζεη ηελ άπνςή ηεο αλαθνξηθά κε ηελ ππφ ζπδήηεζε πεξίπησζε, αιιά
πξσηίζησο νθείιεη ν Α λα ζεβαζηεί ην δηθαίσκα απνινγίαο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο πνπ αηηηάηαη γηα ηηκσξεηέα
ζπκπεξηθνξά (δηθαίσκα πξνεγνχκελεο αθξφαζεο).
3.2. Θέκαηα επί ησλ νπνίσλ ιακβάλεη απνθάζεηο ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο: Αξκνδηφηεηά ηνπ δέζκηα θαη θαηά δηαθξηηηθή επρέξεηα
Ο Α νθείιεη πξψηηζηα λα πινπνηεί ηηο ζεζκνζεηεκέλεο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο. ,ηη ζαθψο θαη
εμεηδηθεπκέλα νξίδεηαη απφ ην πιαίζην απηφ ζπληζηά δέζκηα αξκνδηφηεηά ηνπ (π.ρ. έθδνζε απνηειεζκάησλ) 27.
Ώπνθάζεηο κε δηαθξηηηθή επρέξεηα ιακβάλεη ν Α γηα πιήζνο ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηε ζρνιηθή δσή, φπσο
θαηακεξηζκφο ησλ εξγαζηψλ ζηα κέιε ηνπ, επηκφξθσζή ηνπο, πινπνίεζε δξάζεσλ θ.ά. Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ
πάζεο θχζεσο κεηαθηλήζεσλ ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ (εθδξνκέο θ.ά.) 28 απαηηείηαη έγθξηζε απφ δηνηθεηηθφ
φξγαλν ππεξθείκελν ηνπ Α. Καηά ζπλέπεηα, ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε απφθαζε ηνπ Α είλαη κελ θαζνξηζηηθή,
αιιά φρη εθηειεζηή, θαζφζνλ απνηειεί εηζήγεζε πξνο ην ηειηθψο απνθαζίδνλ φξγαλν, θαη ιακβάλεηαη θαηά
δηαθξηηηθή επρέξεηα φζνλ αθνξά ην ηη ζα πινπνηεζεί, πφηε, πψο, πνχ θαη γηα πνην ζθνπφ.
Εδηαίηεξε βαξχηεηα έρνπλ νη απνθάζεηο ηνπ Α πνπ ιακβάλνληαη θαηά δηαθξηηηθή επρέξεηα θαη απνηεινχλ
εθηειεζηέο αηνκηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο κε δπζκελή απνηειέζκαηα γηα καζεηή ή καζήηξηα. Βλλννχκε, θπξίσο,
ηνλ δπζκελή ραξαθηεξηζκφ ηεο δηαγσγήο καζεηή ή καζήηξηαο θαη δε ηελ επηβνιή πεηζαξρηθψλ θπξψζεσλ,
ηδηαίηεξα ηεο αιιαγήο ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο.
χκθσλα κε ηελ αξηζκ. 10645/ΓΑ4/22-01-2018 Τ.Ώ., ε δηαγσγή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ραξαθηεξίδεηαη σο
„εμαηξεηηθή‟ ή „θαιή‟ ή „κεκπηή‟ (άξζ. 32), αλάινγα κε ην βαζκφ απφθιηζεο απφ ηνπο θαλφλεο ηεο ζρνιηθήο
δσήο29, θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη είλαη δπλαηή ε δηφξζσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο εληφο ηνπ
Ώξηζκ. Φ.353.1./324/105657/Α1/08-10-2002 Τ.Ώ., άξζ. 37 παξ. 18.
Ώξηζκ. 23.613/6/Γ2/4094/23-09-1986, ΦΒΚ 169 ΐ΄/25-09-1986 θαη Γ2/336/29-01-1991, Τ.Ώ., ΦΒΚ 66 ΐ΄/14-02-1991.
26
Ώξηζκ. 23.613/6/Γ2/4094/23-09-1986, άξζ. 5 παξ. 6 θαη 5.
27
Πξβι. Αηνηθ.Βθ.Λαξ. 104/2013. ηελ πεξίπησζε ιήςεο απφθαζεο κε δέζκηα αξκνδηφηεηα, δελ πξνβιέπεηαη ε πξνεγνχκελε αθξφαζε ηνπ
ελδηαθεξφκελνπ.
28
Ώξηζκ. 33120/ΓΑ4/28-01-2017 Τ.Ώ., ΦΒΚ 681 ΐ΄/06-03-2017.
29
ην έσο πξφηηλνο ηζρχνλ λνκνζέηεκα, ην Π.Α. 104/1979, ε δηαγσγή καζεηή/ηξηαο ραξαθηεξηδφηαλ «θνζκησηάηε» ή «θνζκία» ή
«επίκεκπηε», αλάινγα κε ην αλ θαη ζε πνην βαζκφ, «δη‟ ππαηηίνπ πξάμεσο ή παξαιείςεσο», απέθιηλε απφ ηελ «πξνζήθνπζα δηαγσγή» (άξζ.
26 παξ. 4). Ο φξνο «πξνζήθνπζα δηαγσγή» ήηαλ αζαθήο έλλνηα, πνπ απαηηνχζε θαζνξηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο θαη‟ εθηίκεζε ή
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ηδίνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο. Αηαθνξεηηθά, ν/ε καζεηήο/ηξηα ππνρξεψλεηαη ζε αιιαγή ζρνιηθνχ
πεξηβάιινληνο. Ο δπζκελήο ραξαθηεξηζκφο δηαγσγήο σο „κεκπηήο‟ δελ επηθέξεη έλλνκα απνηειέζκαηα, γηαηί,
φπσο ξεηά νξίδεηαη (άξζ. 33 παξ. 7), «Ο ραξαθηεξηζκφο ηεο δηαγσγήο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ... έρεη παηδαγσγηθφ
ραξαθηήξα θαη... δελ αλαγξάθεηαη ζηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ...». Χζηφζν, ν ραξαθηεξηζκφο απηφο ζπληζηά
αμηνινγηθή θξίζε κε ελδερφκελεο ζνβαξέο εζηθέο, ςπρνινγηθέο αιιά θαη θνηλσληθέο επηπηψζεηο (απηνεηθφλα
καζεηή/ξηαο, αληηκεηψπηζή ηνπ απφ ζπκκαζεηέο/ξηέο ηνπ ή θαη απφ νξηζκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο), πνπ είλαη
πηζαλφ λα έρνπλ αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ επίδνζε θαη ηελ εθπαηδεπηηθή εμέιημε ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο. Γηα ην
ιφγν απηφ, «θάζε ραξαθηεξηζκφο δηαγσγήο σο „θαιήο‟ ή „κεκπηήο‟ πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλνο» 30.
νβαξά έλλνκα απνηειέζκαηα σο εθηειεζηή αηνκηθή δηνηθεηηθή πξάμε έρεη ε επηβνιή ηεο αιιαγήο ζρνιηθνχ
πεξηβάιινληνο. Βπεηδή νη απνθάζεηο ηνπ είδνπο απηνχ ππφθεηληαη ζε έιεγρν, εμσηεξηθφ (λνκηκφηεηαο) θαη
εζσηεξηθφ (νπζίαο), επηβάιιεηαη λα ιακβάλνληαη κε πηζηή ηήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ δηαδηθαζηψλ (θαηεμνρήλ
ηνπ δηθαηψκαηνο απνινγίαο-πξνεγνχκελεο αθξφαζεο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο), αιιά θαη λα ηεθκεξηψλνληαη κε
αλαθνξά ζηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, κε πιήξε, ζαθή θαη εηδηθή αηηηνιφγεζε. Δ αηηηνιφγεζε είλαη
επηβεβιεκέλε, πξνθεηκέλνπ λα θαηαδεηρζεί φηη ε ζρεηηθή απφθαζε ειήθζε εληφο ησλ νξίσλ ηεο δηαθξηηηθήο
επρέξεηαο31 ηνπ Α, βάζεη αξρψλ πνπ νξηνζεηνχλ ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ησλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ (αξρή ηεο
αλαινγηθφηεηαο, ακεξνιεςίαο, δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο θ.ά., θαη γηα ην Α ην ζπκθέξνλ ηνπ/ηεο
καζεηή/ηξηαο).
Βπηπξνζζέησο, θαηά ην πλεχκα ηεο Αηεζλνχο χκβαζεο γηα ηα Αηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ (Ν. 2101/1992)
αιιά θαη ηε δηαηχπσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο λνκνζεζίαο, είλαη επηβεβιεκέλν λα ηεξνχληαη θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ
αλαθέξνληαη ζηε ζπκκεηνρή επί ζεκάησλ ηνπ είδνπο απηνχ ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ 32. ε θάζε δε πεξίπησζε
θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ επηβνιή ηεο θχξσζεο, είλαη επηβεβιεκέλν λα εμαληινχληαη ηα παηδαγσγηθά κέζα
πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ηεο απνθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ 33, ψζηε ε επηβνιή θχξσζεο
λα ζπληζηά ην έζραην αλαγθαίν κέηξν (ultima ratio). Δ αξηζκ. 141522/Γ2/09-11-2010 εγθχθιηνο ηνπ ππνπξγείνπ
παηδείαο, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αιιαγή ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο σο εθηειεζηή δηνηθεηηθή πξάμε, ηνλίδεη φηη
είλαη επηβεβιεκέλε ε ηήξεζε ηεο πξνεγνχκελεο αθξφαζεο ηνπ αλειίθνπ θαη ηνπ θεδεκφλα ηνπ, ε εηδηθή θαη
επαξθήο αηηηνιφγεζε σο πξνο ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο πνηλήο, ε αλαιπηηθή αλαθνξά ζηηο παηδαγσγηθέο κεζφδνπο
πνπ έρνπλ ήδε αμηνπνηεζεί γηα ηνλ/ηελ ζπγθεθξηκέλν/ε καζεηή/ηξηα, αιιά θαη φηη ε επηβνιή ηεο θχξσζεο απηήο
δελ ζα πξέπεη λα αλαθνηλψλεηαη δεκφζηα.
4. Δπηζεκάλζεηο φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν άζθεζεο ηεο αξκνδηφηεηαο απφ ζπιιφγνπο δηδαζθφλησλ
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
Ώπφ εγθπθιίνπο ηνπ ππνπξγείνπ παηδείαο πνπ επηζεκαίλνπλ πιεκκέιεηεο ζηηο απνθάζεηο ζρνιηθψλ κνλάδσλ,
απφ παξεκβάζεηο ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Παηδηνχ θαη εμ φζσλ –απφ ππεξεζία ζε ζέζεο ηεο εθπαίδεπζεο–
γλσξίδνπκε δηαθαίλεηαη φηη νη Α δελ αζθνχλ πάληα ηελ αξκνδηφηεηά ηνπο σο δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ (δέζκηα ή
θαηά δηαθξηηηθή επρέξεηα) θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη ηελ επξχηεξε δηνηθεηηθή λνκνζεζία.
Βηδηθφηεξα, έρνπλ επηζεκαλζεί πεξηπηψζεηο φπσο: α) απνθάζεηο πνπ εθθεχγνπλ ησλ νξίσλ ηεο λνκηκφηεηαο ή
επί ζεκάησλ πνπ δελ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Α β) παξάιεηςε νθεηιφκελεο ελέξγεηαο
(ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζε ζέκαηα αξκνδηφηεηαο κε δηαθξηηηθή επρέξεηα δελ
ιακβάλεηαη απφθαζε) γ) απνθάζεηο κε δηαθξηηηθή επρέξεηα, ελψ ν λφκνο πξνβάιιεη σο δέζκηα ηελ ζρεηηθή
αξκνδηφηεηα δ) απνθάζεηο κε δηαθξηηηθή επρέξεηα αιιά θαζ‟ ππέξβαζε ησλ νξίσλ άζθεζήο ηεο θαη κε
παξάιεηςε ηήξεζεο νπζηψδνπο ηχπνπ.
Καη‟ επαλάιεςε θαη επί ζεηξά εηψλ ην ππνπξγείν παηδείαο έρεη επηζεκάλεη κε εγθπθιίνπο ηνπ ηηο
παξακέηξνπο λνκηκφηεηαο, ηχπνπ θαη νπζίαο, ησλ απνθάζεσλ ηνπ Α ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηαγσγή ησλ
καζεηψλ θαη καζεηξηψλ, θαη ππεξβάζεηο ησλ νξίσλ ηεο 34. Δ δε πξναλαθεξζείζα εγθχθιηνο (αξηζκ.
αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ην ηζρχνλ λνκνζέηεκα ε δηαγσγή ραξαθηεξίδεηαη αλάινγα κε ηε ζπκκφξθσζε ζηνπο θαλφλεο ηεο
ζρνιηθήο δσήο, πνπ θαλνληθά ζα πξέπεη λα δηαηππψλνληαη ζην «Πιαίζην Οξγάλσζεο ηεο ρνιηθήο Γσήο» (ζρνιηθφ θαλνληζκφ).
30
ην ραξαθηεξηζκφ ηεο δηαγσγήο δελ πξνβιέπεηαη ην δηθαίσκα πξνεγνχκελεο αθξφαζεο γηα ηελ παξνρή εμεγήζεσλ (ηΒ 6072/1996).
31
Πξβι. ηΒ 4102/1983 θαη 705/1994. Ώλαιφγνπ πεξηερνκέλνπ θαη ε αξηζκ. Γ2/1504/15-05-1984 εγθχθιηνο ηνπ ππνπξγείνπ παηδείαο.
32
Οη καζεηέο/ξηεο ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Α κε δηθαίσκα ιφγνπ (αξηζκ. 23.613/6/Γ2 4094/23-09-1986 Τ.Ώ., άξζ. 5 παξ. 4).
Αελ επηηξέπεηαη ε παξνπζία ηνπο θαηά ηελ ψξα ηεο ιήςεο απφθαζεο (Β3/873/31/31-12-1984 εγθχθιηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο).
33
Ώξηζκ. 10645/ΓΑ4/22-01-2018 Τ.Ώ. άξζ. 31 παξ. 1).
34
Ώξηζκ. Γ2/1504/15-05-1984, Γ2/5098/18-09-1992, 2485/01-09-1994 Ν..Κ. (Γξαθ. Ννκ. πκβνχινπ ΤΠ.Β.Π.Θ.), 4086/30-12-1994
Ν..Κ., Γ2/6563/21-11-1996, Γ2/128117/11-11-2004, Γ2/22673/02-03-2006, Ν. 3328/2005 άξζ. 21 παξ. 1, αξηζκ. 141522 /Γ2/9-11-2010
θ.ά. ηελ πεξίπησζε επηβνιήο νκαδηθήο θχξσζεο (π.ρ. απνβνιή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ελφο ηκήκαηνο), επεηδή δελ θαηέζηε δπλαηφ λα
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141522/Γ2/09-11-2010) πνπ πξνζδηνξίδεη ηε δηαδηθαζία επηβνιήο ηεο πνηλήο αιιαγήο ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο
επαλαιακβάλεη ζέκαηα πξνγελεζηέξσλ ηεο θαη εμεδφζε χζηεξα απφ παξέκβαζε ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Παηδηνχ, ν
νπνίνο ζε εθηελέο έγγξαθφ ηνπ πξνο ην ππνπξγείν παηδείαο 35 εμήγεζε ηε «θχζε ηεο πνηλήο αιιαγήο ζρνιηθνχ
πεξηβάιινληνο σο εθηειεζηήο πξάμεο ηεο δηνίθεζεο», επεζήκαλε ηελ άγλνηα εθπαηδεπηηθψλ φζνλ αθνξά ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ απηήλ (δηθαίσκα πξνεγνχκελεο αθξφαζεο, εηδηθή θαη επαξθήο
αηηηνιφγεζε, ηήξεζε αξρήο αλαινγηθφηεηαο, ηεξαξρηθφο έιεγρνο ησλ απνθάζεσλ ηνπ Α) θαη αλαθέξζεθε ζην
ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ θαη ζηε ζεκαζία ηεο παηδαγσγηθήο αληηκεηψπηζεο δηαγσγήο ηνπ πνπ απνθιίλεη απφ ηελ
κε επηζπκεηή, κε αλαθνξά ζην άξζ. 3 ηεο Αηεζλνχο χκβαζεο γηα ηα Αηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ (Ν. 2101/1992).
Βπηπξνζζέησο, αλέθεξε φηη, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ κειέηε ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ηνλ απαζρφιεζαλ, ε πνηλή
ηεο αιιαγήο ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο ζπλήζσο εδξάδεηαη ζε αηηηνινγηθέο βάζεηο πνπ «αληηβαίλνπλ ζηελ
παηδαγσγηθή δενληνινγία». Δ αλεμάξηεηε δε Ώξρή ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Παηδηνχ έρεη επαλεηιεκκέλσο
απαζρνιεζεί θαη κε άιιεο ππνζέζεηο ηεο ΑΒ 36. Θέκαηα ζηα νπνία ζπρλά επαλέξρεηαη είλαη ε νπζηαζηηθή θαη
δεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ θαη ε ζχληαμε ζρνιηθνχ θαλνληζκνχ κε δηαδηθαζίεο
ζπλαπφθαζεο εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ/ηξηψλ 37.
Δ παξέθθιηζε απφ ηε λνκηκφηεηα ζηηο απνθάζεηο Α νθείιεηαη πξψηηζηα ζηελ άγλνηα επί ζεκάησλ
λνκνζεζίαο ησλ πξνέδξσλ ηνπο, ησλ δηεπζπληψλ/ληξηψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, πνπ νθείινπλ λα ελεκεξψλνπλ επί
ησλ ζεκάησλ απηψλ ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο38. Οθείιεηαη, φκσο, κεηαμχ άιισλ θαη ζηελ έιιεηςε
θσδηθνπνίεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιπλνκία, αληηθαηηθφηεηα θαη
ξεπζηφηεηα (εμαηηίαο θαη ησλ ζπλερψλ αιιαγψλ πνπ ζεζκνζεηνχληαη ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο), φπσο, επίζεο,
θαη ζε αλαρξνληζηηθέο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ηε δηθαηνδνζία ηνπο επί ησλ καζεηψλ/ηξηψλ
(νπέξεθ, 2012: 358 θ.εμ., 385).
5. Πξνηάζεηο
Καηά ηελ επηινγή ησλ δηεπζπληψλ/ληξηψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ είλαη ζεκαληηθφ λα ζπλεθηηκάηαη θαη ε
ζεσξεηηθή θαηάξηηζε ησλ ππνςεθίσλ ζε ζέκαηα Αηνίθεζεο θαη Αηθαίνπ. Βπίζεο, απαξαίηεηε είλαη ε ζπλερήο
κέξηκλα ησλ ζηειερψλ δηνίθεζεο ησλ ππεξθείκελσλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο γηα επηκνξθσηηθέο δξάζεηο ζε
δηεπζπληέο θαη δηεπζχληξηεο ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ζε εθπαηδεπηηθνχο επί ζεκάησλ λνκνζεζίαο αιιά θαη
αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, κε έκθαζε ζηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ. Δ γλψζε θαη θαηαλφεζε ησλ δηθαησκάησλ
ζα ζπκβάιεη ζην λα θαηαζηνχλ ηθαλνί/έο νη εθπαηδεπηηθνί λα πξαγκαηψζνπλ ην ζεβαζκφ ησλ δηθαησκάησλ ζε
επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο, αιιά θαη λα ηα δηδάμνπλ κε ηελ πξάμε ηνπο, ππεξεηψληαο θαηά ηνλ ηξφπν απηφ έλαλ
απφ ηνπο βαζηθνχο ζθνπνχο ηεο εθπαίδεπζεο.
Ώλαγθαία είλαη, επίζεο, ε θσδηθνπνίεζε ηεο ζρνιηθήο λνκνζεζίαο, κε πξνεγνχκελε επηθαηξνπνίεζε
λνκνζεηεκάησλ πνπ πεξηέρνπλ αλαρξνληζηηθέο δηαηάμεηο, ψζηε λα ελαξκνληζηνχλ κε εμειίμεηο ζην ρψξν ηνπ
Αηθαίνπ πνπ έρνπλ ελζσκαησζεί ζηε ινηπή ειιεληθή λνκνζεζία. Καηά ηε δηεπζέηεζε δε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ
ηελ παξεθθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά καζεηψλ θαη καζεηξηψλ επηβάιιεηαη λα πξνηάζζνληαη ηα παηδαγσγηθά κέζα,
39
κε ηε ζπλδξνκή δνκψλ θαη ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο .
Δ κέξηκλα γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ησλ ινηπψλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο,
θαηά ηξφπν πνπ ζπλάδεη φρη κφλν κε ην γξάκκα αιιά θαη ην πλεχκα ηνπ λνκνζέηε θαη πξαγκαηψλεη ηε
απνθαιπθζεί ην φλνκα ηνπ/ηεο ππαηηίνπ/αο ηεο αμηφπνηλεο πξάμεο, παξαβηάδεηαη ε αξρή ηνπ πεηζαξρηθνχ θαη πνηληθνχ δηθαίνπ πεξί
εμαηνκίθεπζεο ησλ πνηλψλ (Αεκεηξαθφπνπινο, 2014: 158).
35
Ώξηζκ. Πξση. 28/11-05-2010.
36
πσο πξνθχπηεη απφ ηηο Βηήζηεο Βθζέζεηο ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε, επί ηνπ ζπλφινπ ησλ παξεκβάζεσλ ηεο Ώξρήο ηνπ πλεγφξνπ ηνπ
Παηδηνχ ζε ζέκαηα παξαβηάζεσλ ησλ Αηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ, ε εθπαίδεπζε θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηα έηε 2015-2010
(34,23% θαηά κέζν φξν). Βλδεηθηηθά θαη φζνλ αθνξά παξεκβάζεηο ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Παηδηνχ γηα πνηλή αιιαγήο ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο
θαζ‟ ππέξβαζε ησλ νξίσλ ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο ησλ αξκνδίσλ Α βι. ηΠ, ΒΒ, 2005: 172, 2008: 115, 2010: 127, 2014: 84. Βπίζεο, βι.
ηΠ, ΒΒ, 2008: 115 θαη 204.
37
ΐι. ηΠ, ΒΒ, 2009: 115, 2012: 91. Ώπφ ινηπά έγγξαθα ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Παηδηνχ ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε, Ώ.Π. 266/20-10-2009 θαη
Φ.1500.2/18435/2015. Δ ηζρχνπζα ζήκεξα αξηζκ. 10645/ΓΑ4/22-01-2018 Τ.Ώ. πξνβιέπεη ηε ζχληαμε ηνπ Πιαηζίνπ Οξγάλσζεο ηεο
ρνιηθήο Γσήο (άξζ. 30), ζρνιηθνχ θαλνληζκνχ, δειαδή, κε ζπλεξγαζία Α θαη καζεηηθψλ θνηλνηήησλ. Βίλαη επηβεβιεκέλε ε ζχληαμε
ζρνιηθνχ θαλνληζκνχ πνπ λα ζέηεη ζαθή ηα φξηα κεηαμχ επηζπκεηήο θαη κε ζπκπεξηθνξάο. Αηαθνξεηηθά, ζε πεξίπησζε δειαδή επηβνιήο
πνηλήο ρσξίο χπαξμε θαλνληζκνχ βάζεη ηνπ νπνίνπ λα πξνθχπηεη πνηνπ είδνπο ζπκπεξηθνξά θαη δηαγσγή είλαη επηδεθηηθή θχξσζεο,
παξαβηάδεηαη ε ζεκειηψδεο αξρή nullum crimen, nulla poena sine lege, πνπ απνξξέεη απφ ην άξζ. 7 παξ. 1 εδ. α΄ ηνπ πληάγκαηνο
(Αεκεηξαθφπνπινο, 2014: 98· Σζίλαο, 2012).
38
Ώξηζκ. Φ.353.1./324/105657/Α1/08-10-2002 Τ.Ώ., άξζ. 29 παξ. 6.
39
Ώξηζκ. 10645/ΓΑ4/22-01-2018, ΦΒΚ 120 ΐ΄/23-01-2018, άξζ. 31 παξ. 2 εδ. δ.
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ζπκκεηνρηθή δηνίθεζε, ζα ππνζηεξίμεη ηηο δεκνθξαηηθέο παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο θαη ηνπ θχξηνπ
απνθαζηζηηθνχ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, ηνπ Α. Βίλαη αλαγθαίν, επνκέλσο, λα επηθαηξνπνηεζεί θαη ν Καλνληζκφο
Λεηηνπξγίαο ησλ Μαζεηηθψλ Κνηλνηήησλ40. ηελ άζθεζε δε ηεο θαηά δηαθξηηηθή επρέξεηα αξκνδηφηεηαο ηνπ Α
εληφο ησλ ζεκηηψλ νξίσλ ηεο κπνξεί νπζηαζηηθά λα ζπκβάιεη θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Σκήκαηνο
41
Γ.Δ. , θαηά ηξφπν πνπ ζπλάδεη κε ηνπο δηδαθηηθνχο θαη ςπρνπαηδαγσγηθνχο ζθνπνχο ηνπ.
6. Δπίινγνο
Δ ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ κε ζεβαζκφ ζηα δηθαηψκαηα ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ ζπληειεί νπζηαζηηθά
ζηε δηαπαηδαγψγεζή ηνπο σο δεκνθξαηηθψλ πνιηηψλ. χκθσλα δε κε ηνλ ΟΔΒ, ζεκειηψδεο πεδίν ηνπ
δηθαηψκαηνο ζηελ εθπαίδεπζε είλαη ε εθπαίδεπζε ζηα δηθαηψκαηα (Flowers, 2009). Σελ παηδεία ηνπ είδνπο
απηνχ νθείιεη ην ζρνιείν λα ηελ κεηαδψζεη ζηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηεο κε ην ιφγν θαη ηελ πξάμε ηνπ. Καηά
ζπλέπεηα, αλαδεηθλχεηαη ζε ζέκα κείδνλνο ζεκαζίαο ην λα απνθαζίδεη ν Α κε ζεβαζκφ ζηηο αξρέο Αηθαίνπ πνπ
δηέπνπλ ηα φξηα ηεο δηαθξηηηθήο ηνπ επρέξεηαο ζε απνθάζεηο ηνπ θαη πξαγκαηψλνπλ ην ζεβαζκφ ησλ
Αηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ.
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ABSTRACT
Δ “Παηδεία ηνπ ΐάζνπο”, κία νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο παηδείαο, εκθαλίδεηαη πιένλ σο θπζηθφ
επαθφινπζν θαη αλάγθε, δεδνκέλεο ηεο εμέιημεο ηνπ πνιηηηζκνχ. Δ παξνχζα εξγαζία ζηνρεχεη λα παξνπζηάζεη
κία εηζαγσγή ζηε θηινζνθία ηεο “Παηδείαο ηνπ ΐάζνπο”, λα αλαδείμεη ηα θελά πνπ κπνξεί λα ζπκπιεξψζεη ζε
κία εθπαηδεπηηθή δνκή, αλαβαζκίδνληάο ηελ, ηφζν ζε επίπεδν εθπαίδεπζεο φζν θαη νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο.
Σν ζεσξεηηθφ πιαίζην ζπλδέεηαη κε πξαθηηθά παξαδείγκαηα θαη εθαξκνγέο. πγθεθξηκέλα, παξνπζηάδνληαη
αξρέο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο λνείηαη ε “Παηδεία ηνπ ΐάζνπο”θαη πψο απηέο κπνξνχλ λα πξαγκαησζνχλ ζηελ
εθπαίδεπζε. Έπεηηα, ζπγθξίλεηαη ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θνξέσλ κε ηε κνξθή πνπ ζα
κπνξνχζαλ λα έρνπλ αθνκνηψλνληαο ηηο αξρέο ηεο νιηζηηθήο παηδείαο.Δ δηαδηθαζία ηεο κεηάβαζεο θαη πψο
απηή γίλεηαη εθηθηή, ζε επίπεδν εθπαηδεπηηθφ αιιά θαη δηνηθεηηθφ, αθνινπζεί ζηε ζπλέρεηα. Γηα ηε ζπκπιήξσζε
ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ κε παξαδείγκαηα θαη πξαγκαηηθέο εθαξκνγέο ζηε δσή αλζξψπσλ πνπ αζθνχλ ή/θαη
αζθνχληαη ζηελ “Παηδεία ηνπ ΐάζνπο”, παξνπζηάδεηαη κία έξεπλα πάλσ ζηε ιεηηνπξγία ελφο ζπιιφγνπ πνπ
αθνινπζεί θαη πξνσζεί ηε ζπγθεθξηκέλε παηδεία. Δ πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο επηιέρζεθε λα γίλεη κέζα απφ κία
πνηνηηθή έξεπλα, κε πνηνηηθέο κεηαβιεηέο, αμηνπνηψληαο ηε ζηξαηεγηθή ηεο κειέηεο πεξίπησζεο. Σα δεδνκέλα
ζπιιέρζεθαλ κέζσ ζπλεληεχμεσλ κε απαληήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ, έρνληαο σο δείγκα δηδάζθνληεο, δηνηθεηηθά
ζηειέρε θαη καζεηέο ηνπ ζπιιφγνπ. Δ έξεπλα αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε ηεο “Παηδείαο ηνπ ΐάζνπο” απφ ηελ
θνηλσλία, ηα βηψκαηα ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ επηξξνή, ηηο αιιαγέο θαη ηα νθέιε ζηε δσή ηνπο, ηηο
δηαθνξέο κε άιινπο θνξείο σο πξνο ηελ νξγαλσηηθή θαη δηνηθεηηθή δνκή θαη ηνπο ιφγνπο επηινγήο γηα
δηδαζθαιία ή παξαθνινχζεζε ζρεηηθψλ καζεκάησλ.
KeyWords: “Παηδεία ηνπ ΐάζνπο”, νιηζηηθή εθπαίδεπζε, απηνγλσζία, αλαδήηεζε ηεο αιήζεηαο,
ζπιινγηθφο άλζξσπνο, απηφβνπιν άηνκν.
INTRODUCTION
Ση θάλεη ηνλ άλζξσπν λα μππλάεη θάζε πξσί θαη λα μεθηλάεη ηε κέξα ηνπ; Ση ηνπ δίλεη λφεκα λα
πξνζπαζεί; Να δεη; Ση ηνπ δίλεη θίλεηξν; Πνιιέο ζρεηηθέο εξσηήζεηο πξνβιεκαηίδνπλ θαζεκεξηλά ην ζχλνιν
ηνπ πιεζπζκνχ. Πιήζνο αλζξσπνιφγσλ, θνηλσληνιφγσλ, ςπρνιφγσλ θαη άιισλ επηζηεκφλσλ έρνπλ εξεπλήζεη
δηάθνξνπο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο γηα λα δψζνπλ απαληήζεηο.Δ ζπδήηεζε μεθηλάεη κε αθνξκή ηε
δεκνθηιή ζεσξία ηνπ ςπρνιφγνπ AbrahamMaslow (1943) ζρεηηθά κε ηελ ηεξάξρεζε ησλ αλαγθψλ. Χο ζεσξία
έρεη δερζεί δηνξζψζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, αιιά παξακέλεη σο ζήκεξα ε πην
επηθξαηέζηεξε ζηε βάζε ηεο (McLeod, 2018). Ο Maslow εηζήγαγε ηε ζεσξία ηεο “ηεξάξρεζεο ησλ αλαγθψλ”,
ρξεζηκνπνηψληαο σο κνληέιν απεηθφληζήο ηεο ηελ “Ππξακίδα ησλ Ώλαγθψλ”. χκθσλα κε απηή ηε ζεσξία νη
αλζξψπηλεο αλάγθεο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ θαη λα ηεξαξρεζνχλ ζε επίπεδα:απφ ην θαηψηεξν πξνο ην
αλψηεξνεπίπεδνδηαθξίλνληαησο θπζηνινγηθέο αλάγθεο, αλάγθεο αζθάιεηαο, θνηλσληθέο αλάγθεο, αλάγθεο
εθηίκεζεο θαη ηέινο αλάγθεο απηνπξαγκάησζεο ή νινθιήξσζεο.Ώξρηθά ππεξηζρχνπλ θαη παξάγνπλ θίλεηξν
ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ νη θπζηνινγηθέο αλάγθεο, πνπ βξίζθνληαη ζηε βάζε ηεο“ππξακίδαο”. ηαλ απηέο
θαιπθζνχλ ζε έλα ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, ηφηε εκθαλίδνληαη νη αλάγθεο ηνπ ακέζσο αλψηεξνπ επηπέδνπ. Βλψ ηα
θαηψηεξα επίπεδα ηεο“ππξακίδαο” αθνξνχλ ηελ επηβίσζε θαη ζηαδηαθά ηελ άλεηε δηαβίσζε ηνπ αηφκνπ, ην
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αλψηαην επίπεδν αθνξά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνζσπηθήο ηνπ εμέιημεο, ηελ αλάδεημε ηνπ πιήξνπο
δπλακηθνχηνπ ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαη ην βίσκα ηεο ηθαλνπνίεζεοαπφ ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ. Έηζη,
ζην αλψηαην επίπεδν θαηαηάζζνληαη νη αλάγθεο απην-νινθιήξσζεο, απηελέξγεηαο θαη απην-αλάπηπμεο, θαζψο
θαη νη αλάγθεο γηα δεκηνπξγηθφηεηα, εζηθφηεηα θη έιιεηςε πξνθαηαιήςεσλ. (McLeod, 2018; Maslow, 2013;
Μπηηζάλε, 2013). Θεσξψληαο δεδνκέλε ηελ εμαζθάιηζε ησλ ηεζζάξσλ επηπέδσλ ηεο ππξακίδαο ζην δπηηθφ
θφζκν, ζε επίπεδν πνιηηηζκνχ, ζεηξά έρεη ε εθπιήξσζε ηνπ πέκπηνπ θαη ηειεπηαίνπ επηπέδνπ. Θεσξείηαη
δεδνκέλε, θαζψο πξφζθαηεο έξεπλεο (ηαηηζηηθέο Καηαλνκήο Βηζνδήκαηνο, 2018) έρνπλ δείμεη φηη ζε
πνιηηηζκηθφ επίπεδν, δειαδή φρη απαξαίηεηα ζην ζχλνιν ηνπ πνιηηηζκνχ αιιά ζε έλα αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ
δείγκα, νη άλζξσπνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δνπλ κία δσή κε αλέζεηο, νηθνλνκηθή επδαηκνλία θαη ζπλάπηνληαο
πνηθίιεο θνηλσληθέο ζρέζεηο λα ληψζνπλ αλαγλψξηζε. Οη άλζξσπνη πνπ έρνπλ θαιχςεη ηηο βαζηθέο ηνπο αλάγθεο
είλαη φζνη δνπλ πάλσ απφ ην φξην θηψρεηαο.Δ εκθάληζε ηνπ αλψηαηνπ επηπέδνπ κε θπζηθφ ηξφπν, σο
απνηέιεζκα ηεο πνιηηηζκηθήο εμέιημεο, ζεκαηνδνηεί θαη ηελ αλάγθε γηα ηελ παξάιιειε εμέιημε ηεο παηδείαο. Δ
πνιηηηζκηθή εμέιημε επηηξέπεη ζηελ παηδεία λα ζπκβαδίζεη έηζη ψζηε λα πξνζθέξεη ηα απαξαίηεηα εθφδηα ζηνλ
άλζξσπν γηα λα κπνξεί λα εμειηρζεί θαη λα νινθιεξσζεί ζε φιν ηνπ ην δπλακηθφηθαλνπνηψληαο ηνηνπηνηξφπσο
ην αλψηαην επίπεδν αλαγθψλ.Σα δεδνκέλα απηά ηζρχνπλ ηφζν γηα ην ζχλνιν ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ, φζν θαη γηα
ηελ Βιιάδα πην ζπγθεθξηκέλα. Άιισζηε, γεληθεπκέλα ζχκθσλα κε ην ζχληαγκα θαη ην λνκηθφ πιαίζην,ρξένο
ηεο παηδείαο είλαη ε νινθιεξσκέλε αγσγή ηνπ πνιίηε, ελψ ηεο εθπαίδεπζεο ε νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ηνπ
αηφκνπ ζε φια ηα επίπεδα, ε δηακφξθσζή ηνπ ζε ζσζηφ πνιίηε θαη ε επαγγεικαηηθή ηνπ απνθαηάζηαζε
(χληαγκα ηεο Βιιάδνο, Άξζξν 16; Νφκνο ππ‟ αξηζ. 1566, Άξζξν 1 θαη Άξζξν 2).
ΐάζεη ηεο ειιεληθήο πνιηηηζκηθήο εμέιημεο, ε ζχγρξνλε παηδεία απνδεηθλχεηαη απφ εηδηθνχο
απνηειεζκαηηθή, αιιάθπξίσο κε ζθνπφ ηελ παξαγσγηθφηεηα, θαζψο ε εθπαίδεπζε έρεη δνκεζεί κε ηέηνην ηξφπν
ψζηε λα εμππεξεηεί ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη κάιηζηα ηελ παξαγσγή θέξδνπο. Δ παξνχζα εξγαζία μεθηλά κε ηελ
παξαδνρή φηη κε απηφ ην ζθνπφ έρεη ακειεζεί ε νινθιήξσζε ηνπ αλζξψπνπ, αθήλνληαο ζην πεξηζψξην ηελ
ςπρηθή θαη πλεπκαηηθή αλάπηπμε. Έλαο παγθνζκίσο γλσζηφο εξεπλεηήο απηήο ηεο παξαδνρήο είλαη ν Κψζηαο
Φσηεηλφο42, ν νπνίνο αθηέξσζε ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ ζηελ έξεπλα ηνπ αλζξψπνπ, θαη αλέδεημε ηελ αλάγθε ηνπ
αηφκνπ γηα κία νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο δσήο ζε φινπο ηνπο ηνκείο (πγεία, παηδεία, αμηαθφ ζχζηεκα θιπ). Δ
παξνχζα εξγαζία εζηηάδεη ζηελ αλάγθε γηα κία νιηζηηθή παηδεία, ηελ ιεγφκελε “Παηδεία ηνπ ΐάζνπο” σο
απαξαίηεην ζπκπιήξσκα ηεο θιαζηθήο παηδείαο γηα ηελ νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ηνπ αλζξψπνπ. Αελ πξνηείλεη,
δειαδή, κία ξηδνζπαζηηθή εθπαηδεπηηθή αιιαγή, αιιά κία κεηάβαζε ζην “επφκελν επίπεδν”, ζαλ κία
θπζηνινγηθή εμειηθηηθή πνξεία, ε αλάγθε ηεο νπνίαο εκθαλίδεηαη θαζψο ν πνιηηηζκφο εμειίζζεηαη θαη αθκάδεη
(Φσηεηλφο, 1993α; Φσηεηλφο, 1997). Ώληίζεηα, εάλ ε ζεκεξηλή παηδεία δελ εμειηρζεί, αλακέλεηαη λα νδεγεζεί ζε
αληζνξξνπία θαη πηψζε ζε φινπο ηνπο ηνκείο (θνηλσληθνχο ζεζκνχο, αλζξψπηλεο ζρέζεηο θ.α.). Ώπηή
πξνθαιείηαη φηαλ νη άλζξσπνη, αρφξηαγνη, πξνζπαζνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο επηθαλεηαθά, θαζψο
δελ αλαγλσξίδνπλ ηελ πξαγκαηηθή πεγή ηεο πείλαο, ελψ ππνθηλνχληαη απφεπηβνιή εμσηεξηθψλ θηλήηξσλ γηα
παξαγσγηθφηεηα κε κφλν ζθνπφ ην θέξδνο. Δ πξαγκαηηθή πείλα είλαη ε πείλα ηνπ πλεχκαηνο, ην νπνίν αηξνθεί
ιφγσ ηεο πεληρξήο παηδείαο, θαη ηνπ θαηαλαισηηζκνχ.Δ πξφηαζε γηα κία νιηζηηθή παηδεία ζηεξίδεηαη ζηελ
παξαδνρή φηη ε ηαπηφρξνλε άζθεζε ηνπ ζψκαηνο, ηνπ λνπ θαη ηνπ πλεχκαηνο ηνπ αλζξψπνπ, επαλαθέξνπλ
ηζνξξνπία θαη νινθιήξσζε, απαξαίηεηα γηα ηελ εμέιημε, αξρηθά ηνπ αλζξψπνπ, θη έπεηηα ηεο θνηλσλίαο ζην
ζχλνιφ ηεο.(Φσηεηλφο, 1993α; Μπαξκπαδήκνο, 2015).
Ση είλαη ε“Παηδεία ηνπ Βάζνπο”
Δ νλνκαζία “Παηδεία ηνπ ΐάζνπο” δελ είλαη κία δφθηκε επηζηεκνληθή νξνινγία ζην πεδίν ηεο
εθπαίδεπζεο. Βλ ηνχηνηο, ρξεζηκνπνηείηαη φιν θαη πην ζπρλά ζην δηαδίθηπν θαη ζηελ βηβιηνγξαθία απφ θνξείο
θαη εθπαηδεπηηθνχο πνπ πξεζβεχνπλ λέεο, δηαθνξεηηθέο εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο, ζηεξηδφκελνη ζηνλ φξν
“Παηδεία ηνπ ΐάζνπο” πνπ εηζήγαγε ν Φσηεηλφο Κ. (Cafecole, 2017; Φσηεηλφο, 1994; Φσηεηλφο, 1993α).
Ώλαδεηθλχεηαη κέζα ζε θείκελα ινγνηερληθά, πνηεηηθά, θηινζνθηθά, επηζηεκνληθά, κεηαθπζηθά θ.α. φισλ ησλ
αηψλσλ.Αηαθεθξηκέλνη ζπγγξαθείο ζηεξίδνληαη ζηελ θηινζνθία θαη ηηο αξρέο πνπ αλαδεηθλχεη, πξνθεηκέλνπ λα
γξάςνπλ γηα αξρέηππα θαη αιήζεηεο πνπ παξακέλνπλ δηαρξνληθέο(Φσηεηλφο, 1993α). Έηζη, πνιινί ζπγγξαθείο
42

Ο Κψζηαο Φσηεηλφο (1930-2013) ήηαλ Αηδάθηνξαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο νξβφλεο ζηελ Βζλνγξαθία. Παλεπηζηεκηαθφο
Καζεγεηήο απφ ην 1965, πξψηα δίδαμε ζην Παξίζη, ζηε νξβφλε θαη ζην Παλεπηζηήκην ηεο Ναληέξ παίξλνληαο κέξνο ζε
κεγάιν αξηζκφ εζλνγξαθηθψλ εξεπλψλ ζηελ νκάδα ηνπ JeanRouch. Καζεγεηήο ζηε ρνιή ησλ Βπηζηεκψλ Ώγσγήο ζην
Παλεπηζηήκην ηνπ Μνληξεάι, ζηνλ Καλαδά, ζηε ζπλέρεηα, θαη Βηδηθφο ζηηο ππεξεζίεο ηεο ΟΤΝΒΚΟ ζε ζέκαηα
επηθνηλσλίαο θαη αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ, ίδξπζε θαη δηεχζπλε ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Μνληξεάι ην Βξγαζηήξην 'Βξεπλαο
"Cafe-Ecole". Οη έξεπλέο ηνπ είλαη γλσζηέο δηεζλψο απφ ην 1975. Χο απνηέιεζκα, ιεηηνχξγεζαλ εξγαζηήξηα "Cafe-Ecole"
ζε πνιιά παλεπηζηήκηα φπσο Μπέξθιετ, Πνπαηηέ, Κνλζηαληίλ. ηελ Βιιάδα, απφ ην 1979, ιεηηνχξγεζε ην κνλαδηθφ "Καθέ ρνιεηφ" πνπ βαζίδεηαη ζηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία, κε νκάδεο έξεπλαο θαη δηδαζθαιίαο ηεο απηνγλσζίαο θαη ησλ
αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ. (ΐΕΐΛΕΟΝΒΣ, 2012)
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έγξαςαλ γηα κία νιηζηηθή παηδεία θαη ζέζπηζαλ ηηο αξρέο ηεο, πνιχ πξηλ πξνηείλεη ηνλ φξν “Παηδεία ηνπ
ΐάζνπο” ν Φσηεηλφο, ν νπνίνο εξεχλεζε ζπλέιεμε θαη ζπλέδεζε ηε γλψζε αηψλσλ κε ηε δηθή ηνπ έξεπλα. Καηά
κία επξεία έλλνηα, φπνηνο εξεπλεηήο έρεη πξνζθέξεη θάπνηα γλψζε ζε ζρέζε κε ηε δφκεζε κίαο νιηζηηθήο
παηδείαο, κπνξεί λα έρεη ζπκβάιεη ζηε δφκεζε ηεο “Παηδείαο ηνπ ΐάζνπο”. Άιισζηε, απηή ε παηδεία, ζχκθσλα
κε ηνλ Φσηεηλφ (1993α), ελππάξρεη κέζα ζηνλ θάζε άλζξσπν, θαζψο ζπληίζεηαη απφ ηε γλψζε ηνπ εζσηεξηθνχ
εαπηνχ θαη ηεο θνζκηθήο γλψζεο. Χο νλνκαζία, ινηπφλ, ε “Παηδεία ηνπ ΐάζνπο” ζεκαηνδνηεί δχν ζηνηρεία: κε
ηνλ φξν “παηδεία” λνείηαη θάζε πεξίζηαζε πνπ εμειίζζεη ην άηνκν θαη ηνπ δίλεη εθφδηα κε ζηφρν ηελ
θαιπηέξεπζε ηεο δσήο ηνπ. Με ην φξν “βάζνο” λνείηαη ε εζσηεξηθή γλψζε γηα ηνλ θφζκν θαη ηνλ εαπηφ
(άλζξσπν) (Φσηεηλφο, 1993α). Δ θεληξηθή θηινζνθία ηεο ζηεξίδεηαη ζηνλ κχζν ηνπ ζπειαίνπ ηνπ
Πιάησλα(θνπηεξφπνπινο, 2014; Gross, 2003). Ώιιεγνξηθά, ν Πιάησλαο πεξηγξάθεη ηνπο αλζξψπνπο
πεξηνξηζκέλνπο κέζα ζε έλα ζπήιαην, αλαγθαζκέλνπο λα παξαηεξνχλ κνλάρα ηηο ζθηέο αληηθεηκέλσλ πνπ ηνπο
πξνβάιινληαη. Κάπνηνο απφ απηνχο θαηαθέξλεη λα βγεη απφ ην ζπήιαην θαη λα αληηθξίζεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα.
Ώξρηθά ηπθιψλεηαη θαη ρξεηάδεηαη ρξφλν γηα λα ζπλεζίζεη ηνλ λέν θφζκν πνπ αλαθαιχπηεη θαη ηηο απεξηφξηζηεο
δπλαηφηεηεο πνπ ηνπ πξνζθέξνληαη. Έπεηηα, θαηαιαβαίλεη φηη έρεη ρξένο απέλαληη ζε απηνχο πνπ είλαη αθφκε
κέζα ζηε ζπειηά θαη πξνζπαζεί λα ηνπο αθππλίζεη. Βθείλνη δελ θαηαιαβαίλνπλ ηα φζα πεξηγξάθεη, θαζψο είλαη
εληειψο μέλα γηα απηνχο. Έηζη, εινρεχεη ν θίλδπλνο λα ηνλ απνξξίςνπλ. Βθείλνο, φκσο, νθείιεη λα θάλεη ηελ
πξνζπάζεηά ηνπ παξά ην νπνηνδήπνηε θφζηνο.
Αχν είλαη νη θχξηνη ζθνπνί ηεο. Ο έλαο είλαη κέζα απφ ηελ παηδεία ην άηνκν λα αλαθαιχςεη θαη λα
γλσξίζεη ην “βάζνο” ηνπ εαπηνχ ηνπ, θαη ν δεχηεξνο είλαηε απφθηεζε βαζχηεξεο γλψζεο, ζπλεηδεηνπνίεζεο θαη
ζχλδεζεο κε ην πεξηβάιινλ, ηνλ θφζκν θαη ην ζχκπαλ. Έηζη, ην θπξηφηεξν γλψξηζκα ηεο θηινζνθίαο είλαη ε
ζχλδεζε ηνπ “αφξαηνπ” κε ην “νξαηφ”, ηνπ πιηθνχ θφζκνπ κε ηνλ πλεπκαηηθφ θφζκν. Οη φξνη “νξαηφ” θαη
“αφξαην” ρξεζηκεχνπλ ζηελ απφδνζε ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο πνπ ζπκβαίλεη απηφκαηα ιφγσ ησλ αηζζήζεσλ.
Οξαηά είλαη φζα γίλνληαη αληηιεπηά απφ ηηο αλζξψπηλεο αηζζήζεηο ελψ αφξαηα φζα λαη κελ ππάξρνπλ αιιά δελ
γίλνληαη αληηιεπηά απφ ηηο αηζζήζεηο (ζθέςεηο, ζπλαηζζήκαηα, ελέξγεηα, επί παξαδείγκαηη ειεθηξηθφ ξεχκα θαη
βαξπηηθά θχκαηα). Βίλαη ζεκαληηθφ λα θαηαλνεζεί φηη νη αλζξψπηλεο αηζζήζεηο δελ απνδίδνπλ παξά κφλν έλα
κέξνο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο (Bachetal., 2006). Έπεηηα, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ν θφζκνο ζηνλ νπνίν δεη ν
άλζξσπνο είλαη πνιχ επξχηεξνο θαη δηαζέηεη πνιχ πεξηζζφηεξεο ηδηαηηεξφηεηεο απφ φ,ηη κπνξεί λα θαληαζηεί.
(θνπηεξφπνπινο, 2014; Gross, 2003; Φσηεηλφο, 1993α). Δ θηινζνθία θαη ην πεξηερφκελν ηεο“Παηδείαο ηνπ
ΐάζνπο” αλαθέξνληαη ζε αιήζεηεο πνπ δχζθνια κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ θαη λα εμεγεζνχλ θαζψο αθνξνχλ
ην“αφξαην”, ζπρλά πνιινί ζπγγξαθείο αμηνπνηνχλ εηθφλεο, παξνκνηψζεηο θαη ζπκβνιηζκνχο γηα λα απνδψζνπλ
ηα βαζχηεξα απηά λνήκαηα. Γη‟ απηφ νη ηέρλεο φπσο ε πνίεζε, ε ινγνηερλία θαη ε δσγξαθηθή απνηεινχλ
κεζφδνπο έθθξαζεο γη‟ απηνχο. Έηζη, ηειηθά, ε“Παηδεία ηνπ ΐάζνπο” εθθξάδεηαη θαη κεηαδίδεηαη κέζσ ησλ
ηερλψλ (φπσο πρ. κέζσ ηνπ βηβιίνπ ηνπ Bach(1974)ή ηνπ Fischer(2001)), ελψ ηαπηφρξνλα εμεγείηαη κέζσ ησλ
ζχγρξνλσλ θπζηθψλ επηζηεκψλ (φπσο πρ. ε έξεπλα ηνπ Abbottetal. (2016) ή ηνπ Nicolisetal. (2009)).(Φσηεηλφο,
1993α; Φσηεηλφο 1997)
Οη ζθνπνί ηεο παηδείαο απηήο επηηπγράλνληαη κέζσ ηεο ζπλερνχο αλαδήηεζεο ηεο αιήζεηαο. Δ
δηαδηθαζία ηεο αλαδήηεζεο είλαη απηή πνπ δίλεη ηειηθά λφεκα θαη ζθνπφ ζηελ χπαξμε ηνπ αλζξψπνπ, θαζψο
κφλν έηζη κπνξεί λα θαιπθζεί εδίςα ηεο ςπρήο θαη ηνπ πλεχκαηνο, φπσο ππνζηήξημαλ πνιινί εξεπλεηέο θαη
θηιφζνθνη αλά ηνπο αηψλεο, εθ ησλ νπνίσλ έλαο ήηαλ ν σθξάηεο (Gross, 2003; Φσηεηλφο, 1997).Δ πξαγκαηηθή
ζνθία έγθεηηαη ζηελ ζπλερή αλαδήηεζε ηεο αιήζεηαο, ε νπνία απνδεηθλχεηαη αέλαε, ελψ ε γλψζε είλαη άπεηξε.
Άξα, ζνθφο είλαη απηφο πνπ φζν πεξηζζφηεξα γλσξίδεη, αληηιακβάλεηαη ηελ άγλνηά ηνπ θαη ζπλερίδεη ηελ
αλαδήηεζε δηά βίνπ, ζχκθσλα κε ηνλ σθξάηε (Gross, 2003).Γηα λα κπνξέζεη ν άλζξσπνο λα αληηθξίζεη ηελ
πξαγκαηηθή αιήζεηα πνπ θξχβεηαη κέζα ηνπ, ρξεηάδεηαη κία παηδεία πνπ δελ κνηάδεη θαζφινπ κε ηε ζπκβαηηθή.
Ώπηή είλαη ε “Παηδεία ηνπ ΐάζνπο”, ε νπνία ηνλ απειεπζεξψλεη απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηνπλ νη αηζζήζεηο
θαη ε ινγηθή(Φσηεηλφο, 1993α; Nietzsche, 2006). Μέζσ απηήο ν άλζξσπνο κπνξεί λα άξεη ηηο πξνθαηαιήςεηο,
ηα ζηεξεφηππα θαη ηηο πεπνηζήζεηο πνπ ηνλ πεξηνξίδνπλ θαη λα γλσξίζεη ηη είλαη επίθηεην θαη ηη είλαη πξαγκαηηθά
δηθφ ηνπ, αλαθαιχπηνληαο έηζη ηνλ εζσηεξηθφ ηνπ εαπηφ. (Φσηεηλφο, 1993α, Φσηεηλφο, 1990; Φσηεηλφο, 1994;
Μπαξκπαδήκνο, 2015). Βηδηθφηεξα, ν Φσηεηλφο δηαρσξίδεη ηξία επίπεδα χπαξμεο ζηνλ άλζξσπν: ην πιηθφζσκαηηθφ, ην ςπρνδηαλνεηηθφ θαη ην πλεπκαηηθφ. Παξά ην γεγνλφο φηη κφλν ην πξψην επίπεδν γίλεηαη αληηιεπηφ
απφ ηηο αηζζήζεηο, δελ ζεκαίλεη φηη ηα ππφινηπα δελ πθίζηαληαη. Καζψο, ινηπφλ, ππάξρνπλ ηξία επίπεδα πνπ
ζπλζέηνπλ ηνλ άλζξσπν, ζα έπξεπε λα ππάξρεη θαη κία αλάινγε παηδεία πνπ λα αλαπηχζζεη θαη λα θαιιηεξγεί
θαη ηα ηξία πεδία, φρη μερσξηζηά, αιιά σο ελφηεηα. Γη‟ απηφ πξνηείλεη κία νιηζηηθή παηδεία. (Φσηεηλφο, 1993α;
Φσηεηλφο, 1993β, Φσηεηλφο, 1994)
Πψο εληάζζεηαη ε“Παηδεία ηνπ Βάζνπο” ζηελ εθπαίδεπζε
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Δ “Παηδεία ηνπ ΐάζνπο” ππνγξακκίδεη φηη ε νινθιήξσζε ηνπ αλζξψπνπ ππνδεηθλχεη κία ξεπζηή
πξνζσπηθφηεηα ελφοαλνηρηφκπαινπ αλζξψπνπ πνπ δελ έρεη παγησκέλεο αληηιήςεηο, αληηζέησο ακθηβάιιεη
δηαξθψο θαη εξεπλά, δελ κέλεη ζηαζεξφο, πξνζαξκφδεηαη ζηελ εθάζηνηε θαηάζηαζε, καζαίλεη απφ απηήλ θαη
εμειίζζεηαη. πλεπψο, ε εθπαίδεπζε απηή ζηνρεχεη ζηελ πνιχπιεπξε αλάπηπμε ηνπ αλζξψπνπ θαη ζηελ
κεηάδνζε εθνδίσλ, κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ γηα ηελ απηφλνκε αλαδήηεζή ηνπ. (Φσηεηλφο, 1993β; Φσηεηλφο,
1994; Φσηεηλφο, 1997).Χο απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ είλαη ε αλάπηπμε απηφλνκσλ θαη απηφβνπισλ αηφκσλ,
δειαδή αηφκσλ πνπ γλσξίδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο, είλαη απαιιαγκέλνη απφ πεξηνξηζηηθέο πεπνηζήζεηο θαη
αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε ηνπ εαπηνχ ηνπο γηα πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη εμέιημε. Ο Μπαξκπαδήκνο (2015)
ζπκπιεξψλεη φηη ηα απηφβνπια άηνκα δηακνξθψλνπλ ηνλ εζσηεξηθφ ηνπο θφζκν θαη απνθηνχλ φρη κφλν
εζσηεξηθή ζπλείδεζε, αιιά θαη επζχλε.Έπεηηα, ε ζπγθεθξηκέλε εθπαίδεπζε ζηνρεχεη ζην λα σζήζεη ηα άηνκα
ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ εαπηνχ θαη ηεο ζέζεο ηνποζην ζχλνιν, ψζηε λα απνθηήζνπλ κία σθέιηκε ζπιινγηθή
ζπλείδεζε.ζπνπ θάπνηα ζηηγκή βηψλνπλ κία κηθξή “κεηάιιαμε” θαη γίλνληαη απφ αηνκηθνί, ζπιινγηθνί.
Έπεηηα, δελ ζπλππάξρνπλ απιά, αιιά δεκηνπξγνχλ κέζα απφ ηε ζπιινγηθή δξάζε λέα δεδνκέλα, δνκέο θαη
πξαγκαηηθφηεηεο. (Φσηεηλφο, 1993α; Μπαξκπαδήκνο, 2015). Σν θπξηφηεξν εξγαιείν, πνπ αλαπηχζζεη ε
εθπαίδεπζε απηή, είλαη ε έξεπλα. Σα ηππηθά ζηάδηα κίαο νπνηαζδήπνηε έξεπλαο είλαη ε ακθηζβήηεζε ηεο
ζπκβαηηθήο ζθέςεο, ε απαίηεζε ζαθήλεηαο, ε κάζεζε κέζσ θαζεκεξηλψλ εκπεηξηψλ θαη ηέινο ε δηεμαγσγή
πξνζσπηθψλ ζπκπεξαζκάησλ (Gross, 2003). Ώπαξαίηεηε, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ σθξάηε, ε θξηηηθή ζθέςε
θαηά ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, θαζψο εμππεξεηεί ζηελ αμηνιφγεζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ
ιακβάλεη ν άλζξσπνο, ζηελ αληηθεηκεληθφηεξε φςε κίαο πεξίζηαζεο, ζηελ αληηθεηκεληθφηεξε εξκελεία ησλ
γεγνλφησλ θαη άξα ζηελ εγθπξφηεξε αλαδήηεζε ηεο αιήζεηαο. Παξάιιεια, είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ άκπλα
θαηά ηεο ρεηξαγψγεζεο. Δ θχξηα κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε
είλαη ε εμάζθεζε ηεο απηνγλσζίαο. Πξνθεηκέλνπ ν άλζξσπνο λα δήζεη κε ζπλέπεηα θαη απζεληηθφηεηα, είλαη
απαξαίηεηε ε απηνγλσζία θαηά ηνλ σθξάηε. Δ επίγλσζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ ειαηησκάησλ ηνπ,
γιηηψλνπλ απφ πηζαλά ιάζε θαη βνεζνχλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ. Καηαλνψληαο ηε
ζχλζεζή ηνπ, έρεη ηα κέζα λα θαηαλνήζεη ζηαδηαθά ηνπο ππφινηπνπο γχξσ ηνπ, θαζψο θαη ηνλ θφζκν πνπ ηνλ
πεξηβάιιεη.Ώθφκε, ην άηνκν αλαθαιχπηνληαο ηνλ εαπηφ ηνπ, δηακνξθψλεη ηνλ ραξαθηήξα θαη ηελ ηαπηφηεηά
ηνπ. Μφλν έλα άηνκν πνπ απνθηά ηαπηφηεηα κέζα απφ ηελ απηνγλσζία είλαη πξαγκαηηθά ειεχζεξν.(Φσηεηλφο,
1993β; Gross, 2003; Μπαξκπαδήκνο, 2015). Σε κεγάιε ζεκαζία ηεο εηιηθξίλεηαο απέλαληη πξψηα ζηνλ εαπηφ θη
έπεηηα πξνο ηνπο άιινπο, δειαδή ηελ απζεληηθφηεηα θαη ηελ ζχλδεζε κε ηνλ πξαγκαηηθφ εαπηφ, ηφληζε ν
Dostojevskij (2012).Δ επηπρία, ε αίζζεζε πιεξφηεηαο θαη ζηγνπξηάο είλαη αθφκε θάπνηα απνηειέζκαηα ηεο
απηνγλσζίαο, ζχκθσλα κε ην Φσηεηλφ (1994). Μέζσ απηήο, ν άλζξσπνο γλσξίδεηκεζφδνπο γηα λα ζηνρνζεηεί
θαη λα πεηπραίλεη, ελψ ηαπηφρξνλα κπνξεί λα απνιακβάλεη ηα θαηνξζψκαηά ηνπ θαη λα ληψζεη επγλσκνζχλε. Σν
γεγνλφο απηφ είλαη αλαγθαίν γηα ηνλ άλζξσπν, θαζψο νη πεξηζζφηεξνη φηαλ πξνζκνλνχλ ή θνπηάδνπλ πνιχ γηα
κία επηζπκία ηνπο, φηαλ ηειηθά πξαγκαηνπνηείηαη αδπλαηνχλ λα ηελ απνιαχζνπλ. Ώληηζέησο, ληψζνπλ ελνρέο,
απνγνήηεπζε θαη δπζηπρία, ζχκθσλα κε ηνλ Freud (Brett, 2016).Χζηφζν,ε απηνγλσζία είλαη δχζθνιε θαη
επίπνλε πνιιέο θνξέο, θαζψο νδεγεί ζε εκπφδηα θαη δνθηκαζίεο πνπ πξέπεη λα μεπεξαζηνχλ ψζηε λα ππάξμεη
εμέιημε. Μνηάδεη κε ηελ αλέιημε ζε έλα επφκελν επίπεδν. Δ αλέιημε απηή κέζσ ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο, ιφγσ ηεο
πξνζθφιιεζεο ζηε ζπλήζεηα θαη ηελ νηθεηφηεηα, πνλάεη ηφζν πνπ παξνκνηάδεηαη κε κηθξφ “ζάλαην”. Γηα ηνλ
σθξάηε αμίδεη θάζε αλέιημε, θαζψο είλαη πξνηηκφηεξν θάπνηνο λα είλαη πξνβιεκαηηζκέλνο θαη ζθεπηφκελνο,
παξά απαζήο θαη άκαζνο (Gross, 2003). Σειηθά ν άλζξσπνο κπνξεί λα παξαηεξήζεη, λα δηαθξίλεη, λα θαηαιάβεη
θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη κφλν φζα είλαη πξαγκαηηθά έηνηκνο λα δερηεί.(Gross, 2003; Φσηεηλφο,
1993α;Φσηεηλφο, 1990)
Ζ κεηάβαζε – απφ ηηο ζεκεξηλέο παξακέηξνπο ζηηο λέεο
ηελ εθπαίδεπζε:Ο Freud ππνζηήξηδε πσο ν πνιηηηζκφο θαη νη δνκέο ηνπ, άξα θαη ε εθπαίδεπζε
εηδηθφηεξα σο κία απφ απηέο, πεξηνξίδνπλ θαη ηππνπνηνχλ ηνλ άλζξσπν, θαηαπαηψληαο ηα έλζηηθηά ηνπ θαη
απαγνξεχνληάο ηνπ λα ηα εθθξάδεη ειεχζεξα. Οη δνκέο ηνπ πνιηηηζκνχ ζηφρν έρνπλ λα πξνζηαηεχζνπλ ηνλ
άλζξσπν απφ ηηο απεηιέο. Χζηφζν, ζηελ πξνζπάζεηα λα ιεθζνχλ κέηξα πξνζηαζίαο, ηα κέηξα απηά ηειηθά
πεξηνξίδνπλ θαη εγθισβίδνπλ ηνλ άλζξσπν. Χο ζπλέπεηα απηήο ηεο δηαρείξηζεο είλαη ην αίζζεκα δπζηπρίαο ζηνλ
άλζξσπν. (Freud, 2015). Παξάιιεια,φπσο ήδε αλαθέξζεθε, ν ζθνπφο ηεο ζχγρξνλεο παηδείαο είλαη ε
παξαγσγηθφηεηα ψζηε λα παξαρζεί θέξδνο, κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία πιηζηηθψλ πεπνηζήζεσλ θαη
ηδενινγηψλ.Ώληί ηα άηνκα λα επηθεληξψλνληαη ζηελ αλαδήηεζε ηνπ εζσηεξηθνχ θφζκνπ θαη ηεο
δεκηνπξγηθφηεηάο ηνπο -άξα θαη ηεο επηπρίαο ηνπο-, επηθεληξψλνληαη ζηελ νηθνλνκηθή εμαζθάιηζε. Δ αμία, ε
αλαγλψξηζε θαη ε ηαπηφηεηά ηνπο ζηεξίδεηαη ζην“έρεηλ” θαη φρη ζην“είλαη”. Γίλνληαη ηειεηνκαλείο θαη θπλεγνχλ
άπηαζηνπο ζηφρνπο (Curranetal., 2017). Έηζη, θαιχπηνπλ κφλν επηθαλεηαθά ηηο αλάγθεο ηεο ςπρήο ηνπο κε πιηθά
αγαζά θαη θνηλσληθή πξνβνιή, θαζψο θαηαβάιινληαη απφ θφβνπο επηβίσζεο θαη απφδνζεο. Σα πιηθά αγαζά,
φκσο, δελ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηε δίςα ηεο ςπρήο θαη ηνπ πλεχκαηνο (Φσηεηλφο, 1993α; Φσηεηλφο, 1993β).
πλεπψο, ηα άηνκα δελ κπνξνχλ λα αηζζαλζνχλ πιεξφηεηα, ελψ ηαπηφρξνλα γίλνληαη ππνρείξηα ηεο πεξίζηαζεο
(Μπαξκπαδήκνο, 2015). Δ ζεκεξηλή εθπαίδεπζε, ινηπφλ, αθνινπζεί ηππνπνηεκέλα πξφηππα ζηα νπνία νη
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καζεηέο επηβάιιεηαη λα πξνζαξκνζηνχλ. Αεκηνπξγνχληαη, έηζη, ηακπέιεο“θαιφο” θαη“θαθφο” καζεηήο, πνπ δελ
αληαπνθξίλνληαη ζηε κνλαδηθφηεηα ηνπ θαζελφο, θαζψο δελ ιακβάλνληαη ππφςε φια ηα ηδηαίηεξα, πξνζσπηθά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ, νη αλάγθεο, νη ειιείςεηο, ε αηνκηθή πξνζπάζεηα. Ώθφκε θαη ε αμηνιφγεζε
πξνθαιεί αζέκηην αληαγσληζκφ θαη άγρνο. (Φσηεηλφο, 1994; Φσηεηλφο, 1993α; Nietzsche, 2006)
Ώληίζεηα, ε“Παηδεία ηνπ ΐάζνπο” πξνηείλεη κία εθπαίδεπζε πνπ απεπζχλεηαη ζε φινπο, εζηηάδεη θαη
αθνξά ηνλ θάζε έλα καζεηή (Φσηεηλφο, 1994; Nietzsche, 2006). Δ εθπαίδεπζε απηή δίλεη βάζε ζηελ αηνκηθή
εμέιημε φισλ ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ καζεηή, ζηελ αλάδεημε ησλ ηαιέλησλ θαη ησλ θιίζεψλ ηνπ.ηελ εμειηθηηθή
πνξεία ν ξφινο ηνπ δαζθάινπ θξίλεηαη απαξαίηεηνο, σζηφζν δεπηεξεχσλ, θαζψο αλαιακβάλεη ηε ζέζε ηνπ
θαζνδεγεηή/ππνζηεξηθηή (Φσηεηλφο, 1993α). Σελ πνξεία απηή φξηζε ν Vygotsky σο “Γψλε Βπηθείκελεο
Ώλάπηπμεο”, πνπ νπζηαζηηθά είλαη ε απφζηαζε αλάκεζα ζην επίπεδν ηνπ καζεηή θαη ζην αλψηεξν επίπεδν πνπ
δπλεηηθά κπνξεί λα θηάζεη, κέζσ ηεο “ζθαισζηάο” πνπ δνκεί ν δηδάζθσλ (McLeod, 2012).Ώπαξαίηεηε
ζπλζήθε ηεο πνξείαο είλαη ν δηδάζθσλ λα έρεη ήδε πεξάζεη, ζπλεηδεηνπνηήζεη θαη βηψζεη ηα βήκαηα πνπ
πξφθεηηαη λα θάλεη ν καζεηήο. Έηζη κφλνλ κπνξεί λα είλαη ζε ζέζε λα απνηειεί δσληαλή απφδεημε θαη
παξάδεηγκα (πνπ ζχκθσλα κε ηνλ Bandura (1977) απνηειεί θχξηα πεγή κάζεζεο), λα θαηαλνήζεη πξαγκαηηθά
έλαλ καζεηή, λα ηνλ δερζεί ρσξίο θξίζε, θαη λα ηνλ ππνζηεξίμεη εθεί πνπ ρξεηάδεηαη νχησο ψζηε ν καζεηήο
κφλνο ηνπ λα αλαθαιχςεη ην δξφκν ηνπ. Φπζηθά ν δηδάζθσλ δελ πξέπεη ζε απηήλ ηε δηαδηθαζία λα ζεσξείηαη
απζεληία, νπφηε λα κελ θαηεπζχλεη ή/θαη λα πεξηνξίδεη - ζθφπηκα θαη κε - ηνπο καζεηέο πξνο ηηο δηθέο ηνπ
πξνηηκήζεηο θαη απφςεηο, αληηζέησο λα ζεσξεί ν ίδηνο ηνλ εαπηφ ηνπ καζεηή. (Φσηεηλφο, 1994; Φσηεηλφο,
1993α; Nietzsche, 2006). Ο καζεηήο απφ ηε κεξηά ηνπ, αλαπηχζζεη αξρηθά επίγλσζε ησλ πξάμεψλ ηνπ, θαζψο
αληηιακβάλεηαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ πξνθαινχλ, θη έπεηηα ζεβαζκφ θαη επζχλε πξνο ηνλ εαπηφ ηνπ (ε εμέιημή ηνπ
αθνξά κνλάρα ηνλ ίδην θαη ε πξαγκάησζή ηνπ απνηειεί δηθή ηνπ επηινγή θαη πξνζπάζεηα), πξνο ην δάζθαιν θαη
ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ (καζαίλεη ηα πξνζσπηθά θαη μέλα φξηα), πξνο ηνλ ρψξν θαη ηηο δνκέο ηνπ, πξνο ην
επξχηεξν πεξηβάιινλ. (Φσηεηλφο, 1994; Φσηεηλφο, 1993α; Nietzsche, 2006; Μπαξκπαδήκνο, 2015). Χο πξνο ηε
δηαδηθαζία κάζεζεο ε αθνινπζία γεληθεπκέλα μεθηλάεη θαη πάιη απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ αηφκνπ πξνο ηα έμσ.
Ώθνχ, ινηπφλ, ε πιεξνθνξία γίλεη γλψζε θαη έπεηηα βίσκα, έξρεηαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε θαη ε αθχπληζε. ηε
ζπλέρεηα αθνινπζεί ε δξάζε, νη δεκηνπξγηθέο πξάμεηο. Σέινο, έξρεηαη ε πξνζθνξά πξνο ην επξχηεξν ζχλνιν, ην
κνίξαζκα θαη ε κεηάδνζε, ζχκθσλα κε ηελ αλψηεξε ηάμε ησλ πξαγκάησλ. (Φσηεηλφο, 1994)
ηελ δηνίθεζε: Καζψο ν άλζξσπνο αιιάδεη, αιιάδεη ε παηδεία πνπ ρξεηάδεηαη, αιιάδνπλ
αλαπφθεπθηα θαη νη δηνηθεηηθέο δνκέο ηεο παηδείαο. Άιισζηε, φπσο πξναλαθέξζεθε, ν δηδάζθσλ έρεη πεξάζεη
απφ ην ζηάδην ηεο καζεηείαο απηήο, άξα ν ίδηνο ληψζεη νιηζηηθφο άλζξσπνο θαη αληηκεησπίδεη φιεο ηηο πηπρέο
ηεο δσήο ηνπ κε βάζε ηε θηινζνθία απηή, θαζψο ηελ θξίλεη σθέιηκε θαη αλαγθαία. πλεπψο, εθφζνλ ζε φιεο ηηο
πηπρέο ηεο δσήο ηνπ ελππάξρεη ε “Παηδεία ηνπ ΐάζνπο”, δελ ζα κπνξνχζε λα ιείπεη θαη απφ ηελ νξγαλσηηθή θαη
δηνηθεηηθή δνκή ζηελ νπνία ιεηηνπξγεί. Μάιηζηα, απνηειεί ην ακέζσο επφκελν επίπεδν πνπ πξέπεη λα
θαηαθηεζεί θαη λα πξαγκαηνπνηεζεί γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ παηδαγσγηθή δηαδηθαζία.ε επίπεδν δηνηθεηηθήο
δνκήο, ε “Παηδεία ηνπ ΐάζνπο” ζέηεη ειάρηζηεο αιιά πνιχ ζεκαληηθέο παξακέηξνπο, πνπ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά
απφ ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε. Βλψ νη βαζηθέο παξαδνρέο σο πξνο ηηο ιεηηνπξγίεο -πξνγξακκαηηζκφο, νξγάλσζε,
ζπληνληζκφο, ζηειέρσζε, έιεγρνο, επηθνηλσλία, πξνυπνινγηζκφο (ζχκθσλα κε ηνπο νξηζκνχο ηνπ Καηζαξνχ
(2008) θαη ηνπ αΎηε (2008))-παξακέλνπλ ζρεδφλ ίδηεο, πξνζηίζεηαη σο ζπκπιεξσκαηηθφο παξάγνληαο ε
ζπλεηδεηή ζπκκεηνρή ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηφζν ησλ δηδαζθφλησλ θαη θαη‟ επέθηαζε δηνηθεηηθψλ
ζηειερψλ, φζν θαη ησλ καζεηψλ(Φσηεηλφο, 1993α). Σα κελ δηνηθεηηθά ζηειέρε θαη δηδάζθνληεο ππνζηεξίδνληαο
έκπξαθηα ζηε δσή ηνπο ηε θηινζνθία, επηιέγνπλ ζπλεηδεηά ηε ζπκκεηνρή θαη δξάζε ηνπο ζην πιαίζην, δελ
ρξεηάδνληαη ζηεξενηππηθέο δνκέο γηα λα πξνζαξκνζηνχλ θαη λα είλαη παξαγσγηθνί, αληηζέησο, ιεηηνπξγνχλ
απηφβνπια, έρνληαο ηελ ειεπζεξία λα ζπλεηζθέξνπλ δεκηνπξγηθά. Ώηζζάλνληαη κία εζσηεξηθή αλάγθε γηα ηε
δηεθπεξαίσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ νξγαληζκνχ,αληηκεησπίδνπλ ηελ εξγαζία ηνπο σο κία αλάγθε έθθξαζεο,
δεκηνπξγίαο θαη ζπκκεηνρήο, θη φρη κφλν σο κέζν επηβίσζεο, ελψ ηαπηφρξνλα απνδέρνληαη θαη αλαιακβάλνπλ
ηελ επζχλε ησλ δξάζεψλ ηνπο, ηφζν απέλαληη ζηνπο ίδηνπο φζν θαη ζηνπο άιινπο. Οη δε καζεηέο αηζζάλνληαη
επζχλε απέλαληη ζηνλ εαπηφ ηνπο, ζηνπο ππφινηπνπο ζπκκαζεηέο, ζηνπο δηδάζθνληεο, ζηα δηνηθεηηθά ζηειέρε
αιιά θαη ζηηο πιηθνηερληθέο ππνδνκέο. Δ ζπλεξγαζία θαη ε ζπλέξγεηα απνηεινχλ θαζεκεξηλά κέζα ησλ κειψλ
ηνπ νξγαληζκνχ, ζεβφκελνη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ θαζελφο, θαζψο δνπλ σο ζπιινγηθνί άλζξσπνη. Μέζσ ηεο
ζχλζεζεο ησλ αηνκηθψλ δεμηνηήησλ επηηπγράλνπλ ζπιινγηθά απνθαζηζκέλνπο ζθνπνχο, γηα ηνπο νπνίνπο φινη
πξνζπαζνχλ απφ θνηλνχ. (Φσηεηλφο, 1993α; Φσηεηλφο, 1997, Μπαξκπαδήκνο, 2015). Ο άλζξσπνο γίλεηαη
ζπιινγηθφο φηαλ ζπλεηδεηνπνηήζεη θαη δνπιέςεη κε εζσηεξηθνχο θφβνπο, αλαζθάιεηεο, ειαηηψκαηα θαη
πξνηεξήκαηα. Δ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ θέξλεη πάληα ζηελ επηθάλεηα βαζχηεξα ραξαθηεξηζηηθά,
πνπ κφλνη ηνπο δελ κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ, νπφηε ε κεηάβαζε ζηνλ ζπιινγηθφ άλζξσπν είλαη ε πεξαηηέξσ
εμέιημε ηνπ αλζξψπνπ. Δ επίηεπμε απηήο ηεο κεηάβαζεο επηθέξεη πνιιά νθέιε, θαζψο εμειίζζεη ηαπηφρξνλα
θαη φιεο ηηο δνκέο ηεο δσήο ηνπ. Ώλαβαζκίδεη απηφλ θαη ηε δσή ηνπ. Έηζη, ε δφκεζε κίαο νπνηαζδήπνηε
επηρείξεζεο (πφζν κάιινλ κίαο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο) κε ζπιινγηθνχο αλζξψπνπο, εμειίζζεη θαη αλαβαζκίδεη
ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε. Σνλίδεηαη φηη ζεκείν θιεηδί γηα ηελ πξαγκάησζε ελφο ζπιινγηθνχ ζθνπνχ ή νξάκαηνο,
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είλαη ε εκπηζηνζχλε αλάκεζα ζηα άηνκα θαη ζηα κέζα πνπ ζα αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ επίηεπμή ηνπ. ηελ
εκπηζηνζχλε δεκηνπξγνχληαη ξίμεηο ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ νπηηθψλ θαη εξκελεηψλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο
(Φσηεηλφο, 1993α). Γηα απηφ θξίλεηαη αλαγθαίνο έλαο θνηλφο θψδηθαο επηθνηλσλίαο, εηιηθξηλήοεπηθνηλσλία,
ππέξβαζε ησλ πεπνηζήζεσλ, θαη ηειηθά ππέξβαζε απφ ηνλ αηνκηθφ άλζξσπν ζηνλ ζπιινγηθφ.(Μπαξκπαδήκνο,
2015)
Σν ζεσξεηηθφ πιαίζην δεκηνχξγεζε πξνβιεκαηηζκνχο ζρεηηθά κε ηηο πξαθηηθέο εθαξκνγέο ηεο
ζεσξίαο, νη νπνίνη δηακφξθσζαλ ηε βάζε ψζηε λα εθθξαζηνχλ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη λα ζρεδηαζηεί ην
εξεπλεηηθφ πιαίζην. Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο έξεπλαο είλαη: Πψο
αληηκεησπίδεη ε θνηλσλία ηελ Παηδεία ηνπ ΐάζνπο. Πξαθηηθέο εθαξκνγέο ηεο εθπαίδεπζεο. Bηψκαηα καζεηψλ,
επηξξνέο θαη αιιαγέο ζηε δσή ηνπο. Οξγάλσζε θαη δηνίθεζε - δηαθνξέο κε άιινπο ζπιιφγνπο θαη θνξείο. Γηαηί
λα επηιέμεη θάπνηνο εθπαηδεπηηθφο λα αθνινπζήζεη ηελ Παηδεία ηνπ ΐάζνπο. Γηαηί θάπνηνο λα επηιέμεη ηελ
παξαθνινχζεζε καζεκάησλ ηεο Παηδείαο ηνπ ΐάζνπο – νθέιε.
Έξεπλα
Γηα λα απαληεζνχλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα,πξαγκαηνπνηήζεθε κία έξεπλα κε ζθνπφ λα
δηεξεπλεζνχλ νη απφςεηο θαη νη εκπεηξίεο αλζξψπσλ πνπ έρνπλ βηψζεη πξνζσπηθά ηελ“Παηδεία ηνπ ΐάζνπο”
κέζα ζε έλα ρψξν δνκεκέλν πάλσ ζε απηή ηε θηινζνθία. Μέζα απφ ηε δηεξεχλεζε απηή επηδηψρζεθε λα
αλαδεηρζεί ε πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο, σο δηδαθηηθφ αληηθείκελν αιιά θαη σο δνκή νξγάλσζεο, θαζψο
θαη ε επηξξνή ηεο σο άλσ ζεσξίαο ζε άηνκα πνπ αζρνινχληαη κε απηή. Σν πξνζσπηθφ βίσκα ησλ
ζπκκεηερφλησλ πξνέξρεηαη απφ ηα καζήκαηα θαη ηηο δξάζεηο ηνπ ρψξνπ, ζηα νπνία νη ζπκκεηέρνληεο
εκπιέθνληαη είηε επεηδή δηδάζθνπλ, είηε επεηδή παξαθνινπζνχλ. Δ πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο επηιέρζεθε λα γίλεη
κέζα απφ κία πνηνηηθή έξεπλα, εθαξκφδνληαο πνηνηηθέο κεηαβιεηέο, κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο
κειέηεο πεξίπησζεο. Χο εξεπλεηηθφ εξγαιείν ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπλεληεχμεηο κε απαληήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ.
Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο, σο δείγκα επηιέρζεθε ην Νέν Θεκέιην. Πξφθεηηαη γηα έλαλ χιινγν ν
νπνίνο κε ππιψλεο ηελ ηερλνινγία, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ πλεπκαηηθφηεηα, ιεηηνπξγεί θαη πξνσζεί δξάζεηο κε
βάζε ηε δηθή ηνπ πξνζέγγηζε γηα ηελ“Παηδεία ηνπ ΐάζνπο”. Ο χιινγνο εδξάδεηαη ζην θέληξν ηεο
Θεζζαινλίθεο. Σν δείγκα επηιέρζεθε ηπραία θαη απνηειείηαη απφ άηνκα πνπ είηε δηδάζθνπλ, είηε
παξαθνινπζνχλ καζήκαηα ζην ρψξν. πγθεθξηκέλα, ηξεηο δηδάζθνληεο θαη δέθα καζεηέο, ελήιηθεο θαη ησλ δχν
θχισλ. Γηα ηε δηελέξγεηα ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο, ρξεζηκνπνηήζεθε εκηδνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν
δεκηνπξγήζεθε κε κέζνδν DELPHI, ρξεζηκνπνηψληαο νκάδα εκπεηξνγλσκφλσλ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο
εθπαίδεπζεο.ηελ ζπγθεθξηκέλε κειέηε πεξίπησζεο, ζηηο ζπλεληεχμεηο δηαηππψζεθαλ ελφηεηεο εξσηήζεσλ
ζρεηηθά κε ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ Νένπ Θεκειίνπ ζε ζρέζε κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία, ην πεξηερφκελν ησλ
καζεκάησλ, ηελ επίδξαζε ησλ καζεκάησλ ζηε δσή ησλ καζεηψλ, ηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηνπ Νένπ
Θεκειίνπ, θαη ηνπο ιφγνπο παξαθνινχζεζεο θαη πξνψζεζεο ηεο Παηδείαο ηνπ ΐάζνπο. Μεηά ηελ
απνκαγλεηνθψλεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπο κε ην ινγηζκηθφ NVIVOέθδνζεο 11,
νκαδνπνηήζεθαλ νη απαληήζεηο αλάζεκαηηθφ άμνλα.
πκπεξάζκαηα
Γεληθεπκέλα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ κέζσ ηεο ζχλζεζεο ηνπ βηβιηνγξαθηθνχ πιαηζίνπ θαη ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, απαληνχλ ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ. πγθεθξηκέλα, σο πξνο ηελ
αληηκεηψπηζε ηεο “Παηδείαο ηνπ ΐάζνπο” απφ ηελ θνηλσλία δηαπηζηψλεηαη φηη ζε θνηλσληθφ επίπεδν εθθξάδεηαη
νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ε αλάγθε γηα πλεπκαηηθή αλαδήηεζε, νινθιήξσζε θαη απηνπξαγκάησζε. Έηζη, ε
νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αλζξψπνπ κέζσ ηεο“Παηδείαο ηνπ ΐάζνπο” απνηειεί απαξαίηεην ζπκπιήξσκα ηεο
ζχγρξνλεο παηδείαο, θαζψο ν άλζξσπνο γηα λα νινθιεξσζεί ρξεηάδεηαη κία νιηζηηθή θαη φρη κνλνκεξή εζηίαζε.
Δ παηδεία απηή επηηξέπεη ηε ζχλζεζε ηεο εζσηεξηθήο κε ηελ εμσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηα, ε νπνία επηθέξεη κία
αίζζεζε πιεξφηεηαο ηνλ άλζξσπν. Δ δηαπίζησζε απηή απνηειεί ηαπηφρξνλα θαη ην ιφγν επηινγήο ηεο
“Παηδείαο ηνπ ΐάζνπο”, είηε σο κέζνδν δηδαζθαιίαο απφ δηδάζθνληεο είηε γηα παξαθνινχζεζε απφ καζεηέο. Χο
πξνο ηελ πξαθηηθέο εθαξκνγέο ζηελ εθπαίδεπζε, αλαδεηθλχεηαη πσο θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ν δηδάζθσλ
ππνζηεξίδεη ηελ απηφλνκε εμέιημε θη αλάπηπμε φισλ ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ καζεηή, ν νπνίνο αλαγλσξίδεη φηη
θέξεη ηελ επζχλε ηεο πνξείαο ηνπ θαη ζπλεηδεηά επηιέγεη λα πξνζπαζήζεη θαη λα εξγαζηεί ζε απηή. ηε
δηαδξνκή αλαθαιχπηεη ηελ εαπηφ ηνπ, εθθξάδεη ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπ, ελψ θαζψο αιιειεπηδξά κε ηελ νκάδα,
καζαίλεη απφ ηε δπλακηθή ηεο, επσθειείηαη θαη ζπλδέεηαη καδί ηεο, αιιά θαη κε ηνλ επξχηεξν θφζκν.
Μεηαιιάζζεηαη ζηαδηαθά ζε ζπιινγηθφ άλζξσπν, ζέηεη αηνκηθνχο ζηφρνπο πνπ εθπιεξψλνπλ επξχηεξνπο
ζπιινγηθνχο. ρεηηθά κε ηα βηψκαηα ησλ καζεηψλ θαη ηελ επίδξαζε ζηε δσή ηνπο, παξαηεξείηαη φηη ηα άηνκα
κέζσ ηεο άζθεζήο ηνπο ζηελ παξνχζα θηινζνθία, νδεγνχληαη κέζα απφ βησκαηηθή εθαξκνγή ησλ θαξπψλ ηεο
γλψζεο πνπ αλαθάιπςαλ ζηελ αλάπηπμε ηεο ζπλείδεζεο θαη ηεο ζπλεηδεηφηεηάο ηνπο. Δ δσή θαη ε χπαξμή
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ηνπο, ν δξφκνο ή ε θαηεχζπλζε, απνθηνχλ βαζχηεξν λφεκα θαη νπζία. Σαπηφρξνλα παξαηεξνχλ αιιαγή ζηε
λννηξνπία ηνπο, ελψ θαζίζηαηαη επθνιφηεξε ε θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, κέζσ βειηησκέλεο επηθνηλσλίαο θαη
εχξεζεο ιχζεσλ. Βπίζεο, θαηαπνιεκψληαο πεπνηζήζεηο, αλνίγνληαη νη νξίδνληέο ηνπο θαη αηζζάλνληαη
εζσηεξηθά θίλεηξα εμέιημεοθαη έξεπλαο, γεληθφηεξα αλαδήηεζεο ηεο αιήζεηαο. Μέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ πνπ
δνκείηαη, νξγαλψλεηαη θαη δηνηθείηαη κε βάζε ηε θηινζνθία ηεο“Παηδείαο ηνπ ΐάζνπο”, δηαπηζηψλεηαη φηη ηα
κέιε έρνπλ ειεπζεξία επηινγήο, αηζζαλφκελνη ηελ επζχλε ηεο επηινγήο, ελψ δεκηνπξγνχλ ζρέζεηο ζεβαζκνχ θαη
αιιεινθαηαλφεζεο. Χο ζπιινγηθά θαη απηφβνπια άηνκα ζπκκεηέρνπλ θαη ζπλεηζθέξνπλ ππεχζπλα θαη πνηνηηθά
ζηνλ νξγαληζκφ έρνληαο εζσηεξηθά θίλεηξα.
Καηαιήγνληαο, ε πηνζέηεζε ηεο “Παηδείαο ηνπ ΐάζνπο” ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ νξγαλσηηθή δνκή
ηεο εθπαίδεπζεο δελ απνηειεί κία ξηδνζπαζηηθή εθαξκνγή, αιιά κία θαηλνηνκία πνπ ζπκπιεξψλεη ζηνηρεία ηεο
ζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο, εμειίζζνληάο ηελ θαη αλαβαζκίδνληάο ηελ. Οη επηδξάζεηο ηεο πηνζέηεζεο απηήο
πξαγκαηψλνληαη νιηζηηθά αξρηθά ζε αηνκηθφ θη έπεηηα ζε θνηλσληθφ επίπεδν, θαη ζπλνςίδνληαη ζηνπο ηνκείο ηεο
πλεπκαηηθήο ζπλεηδεηφηεηαο, ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο σξηκφηεηαο θαη ηελ πξαθηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο.
Μεζνπξφζεζκα, επηδξάζεηο ηεο πηνζέηεζεο πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ εθπαίδεπζε, είλαη ε άκεζε αιιαγή ηεο
ηδενινγίαο ησλ καζεηψλ θαη θαη‟ επέθηαζε ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο. Δ αιιαγή ζεκαηνδνηεί ηελ βειηίσζε
ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, θαζψο νη καζεηέο θάλνπλ επθνιφηεξεο θαη πην μεθάζαξεο επηινγέο, θαηαπνιεκνχλ ηηο
αλαζθάιεηέο ηνπο, επηθνηλσλνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα θαη ζπλάπηνπλ νπζηαζηηθφηεξεο ζρέζεηο κε ηνπο γχξσ
ηνπο, θαζψο θαηαλννχλ θαιχηεξα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνπο άιινπο. Οη δηδάζθνληεο αηζζάλνληαη πιεξφηεηα θαη
επραξίζηεζε κέζσ ηνπ έξγνπ θαη ηεο πξνζθνξάο, ελψ παξάιιεια γλσξίδνπλ αθφκε θαιχηεξα ηνλ εαπηφ ηνπο
θαη εμειίζζνληαη. Βθδειψζεηο εθθνβηζκνχ θαη ξαηζηζκνχ πεξηνξίδνληαη κέζσ ηεο αιιεινθαηαλφεζεο θαη
απνδνρήο. Μαθξνζθνπηθά, επηδξάζεηο ηεο “Παηδείαο ηνπ ΐάζνπο” πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ εθπαίδεπζε, είλαη ε
εμάπισζε ησλ αηνκηθψλ επηξξνψλ ζε θνηλσληθφ επίπεδν. Σα ζπλεηδεηνπνηεκέλα άηνκα θαζψο εμειίζζνληαη
εμειίζζνπλ ηαπηφρξνλα θαη ηηο δνκέο ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη, θαη ηειηθά ηελ θνηλσλία ζην ζχλνιφ ηεο.
Έηζη, δεκηνπξγνχληαη επθαηξίεο θαζψο εμαιείθνληαη θνηλσληθά ζηεξεφηππα θαη πεπνηζήζεηο πνπ
δεκηνπξγνχζαλ ζηεγαλά, ελψ ε ηδενινγία ηνπ κίζνπο θαη ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαιιάζζεηαη ζε ηδενινγία
δηθαηνζχλεο, ζεβαζκνχ, επζχλεο θαη αιιειεγγχεο.
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Πεξίιεςε
Δ παξνχζα έξεπλα έρεη ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ην αλ ε εγεζία κε
ηηο πξαθηηθέο ηεο πξνάγεη ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζε νξγαληζκφ κάζεζεο. Δ κεζνδνινγία
πνπ αθνινπζήζεθε ήηαλ πνζνηηθή θαη βαζίζηεθε ζην εξσηεκαηνιφγην ησλ Kouzes θαη Posner ην νπνίν
ζρεηίδεηαη κε ηε κέηξεζε ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο (Leadership Inventory Practices, LPI) ζε πέληε
δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ησλ πξαθηηθψλ εγεζίαο φπσο είλαη ε δηακφξθσζε ζρεδίνπ, ε έκπλεπζε θνηλνχ
νξάκαηνο, ε πξφθιεζε θαηλνηνκηψλ, ε ελεξγνπνίεζε ζπλεξγαηψλ θαη ε ςπρηθή ελζάξξπλζε. Δ έξεπλα
πξαγκαηνπνηήζεθε ζε Βθπαηδεπηηθνχο ηεο Πξσηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνχ Διείαο ηελ πεξίνδν
Ώπξηιίνπ – ΜαΎνπ, 2018. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ζε ζρέζε κε ηε Αηακφξθσζε ζρεδίνπ, νη
εθπαηδεπηηθνί ζε πςειά πνζνζηά ζεσξνχλ φηη ν/ε Αηεπζπληήο/ληξηα ζα πξέπεη λα πξνβάιιεη ηε θηινζνθία θαη
ην ζηπι ηεο εγεζίαο ηνπ κε ζαθήλεηα, λα νξηνζεηεί κε μεθάζαξν ηξφπν ηη πεξηκέλεη απφ απηνχο, λα είλαη
ζπλεπήο σο πξνο ηηο δεζκεχζεηο ηνπ, λα πξνάγεη κηα θνπιηνχξα ζπλαίλεζεο, ζπλεξγαζίαο θαη δέζκεπζεο ζε
απνθάζεηο θαη αξρέο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. Βπηπιένλ πςειά πνζνζηά δηαπηζηψζεθαλ θαη σο πξνο ηελ
Έκπλεπζε ηνπ θνηλνχ νξάκαηνο πνπ ζα πξέπεη λα έρεη θαη λα πξνβάιιεη γηα ην κέιινλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο
θαη λα κνηξάδεηαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ζεβφκελνο θαη εθηηκψληαο ηελ αμία ηνπο. Βμίζνπ πςειά ήηαλ θαη ηα
πνζνζηά ζρεηηθά κε ηελ Πξφθιεζε θαηλνηνκηψλ, θαζψο ν/ε Αηεπζπληήο/ληξηα ζα πξέπεη λα επηδεηεί ηηο
θαηλνηνκίεο θαη ηηο αιιαγέο αθφκα θαη αλ ρξεηαζηεί λα ξηζθάξεη γηα ηε βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ιεηηνπξγίαο.
Βπηπιένλ, νη αιιαγέο θαη νη θαηλνηνκίεο ζα πξέπεη λα πξνσζνχληαη θαη λα πινπνηνχληαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο. Χο πξνο ηελ Βλεξγνπνίεζε ησλ ζπλεξγαηψλ, δηαθάλεθαλ θαη εδψ κεγάια πνζνζηά θαζψο νη
εθπαηδεπηηθνί εθηηκνχλ φηη ν/ε Αηεπζπληήο/ληξηα ζα πξέπεη λα θαιιηεξγεί ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο, λα είλαη
ππνζηεξηθηηθφο ζε επηινγέο θαη απνθάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη λα πξνάγεη ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμή
ηνπο. Σέινο, ζρεηηθά κε ηελ Φπρηθή ελζάξξπλζε, ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ έρνπλ ηελ αληίιεςε φηη ν/ε
Αηεπζπληήο/ληξηα ζα πξέπεη λα δείρλεη δεκφζηα ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ ζην έξγν ηνπο, λα ηνπο επαηλεί παξέρνληάο
ηνπο εζηθή αληακνηβή ζηελ επηηπρία ηνπο θαη λα εθθξάδεη ηελ εθηίκεζε θαη ηελ ππνζηήξημή ηνπ γηα ηε ζπκβνιή
ηνπο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία.
Λέμεηο - Κιεηδηά : νξγαληζκφο κάζεζεο, κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία, ζρνιηθή εγεζία
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1.Δηζαγσγή
ηελ επνρή ηεο θαηλνηνκίαο, ηεο εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ δηαξθψλ αιιαγψλ, ην
ζρνιείν αληηκεησπίδεη ηελ αλάγθε λα κεηαζρεκαηηζηεί ζε νξγαληζκφ κάζεζεο, ν νπνίνο ζα έρεη φξακα, ζα ζέηεη
ζηφρνπο θαη ζα κπνξεί λα πξνζαξκφδεηαη ζπλερψο θαη επηηπρψο ζηηο λέεο απαηηήζεηο, ελψ παξάιιεια ζα είλαη
απνηειεζκαηηθφ. ΐαζηθή πξνυπφζεζε ελφο ζρνιείνπ - νξγαληζκνχ κάζεζεο, είλαη ε πξνψζεζε ηεο δηαξθνχο
κάζεζεο, ηεο θαηλνηνκίαο, ε ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ε ζπλεξγαζία φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ
κεξψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, ζεκαληηθφ ξφιν θαιείηαη λα παίμεη ε εγεζία
δηεπθνιχλνληαο θαη ελζαξξχλνληαο ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ νκαδηθή ζπλεξγαζία,
ηε δεκηνπξγία θνηλνηήησλ κάζεζεο, ηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ησλ αιιαγψλ, ηελ επίηεπμε πςειψλ
ζηφρσλ, ηε δεκηνπξγία επλντθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηε ζπλεξγαζία, ηε δηάρπζε θαη ηνλ δηακνηξαζκφ ηεο γλψζεο
θαζψο θαη ηελ πξνψζεζε ελφο ζπιινγηθνχ νξάκαηνο κέζσ ηεο δέζκεπζεο ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο
θνηλφηεηαο.Έρεη αλαγλσξηζηεί ε ζεκαληηθή ζπκβνιή ηεο εγεζίαο ζε έλαλ καλζάλνληα νξγαληζκφ (Robbins θαη
Judge, 2009). Τπάξρνπλ ζηνηρεία φηη ε ππνζηεξηθηηθή εγεζία ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηελ νξγαλσζηαθή κάζεζε
(Lei et al., 1999˙ Montes et al., 2005˙ Swiering θαη Wierdsma, 1992) θαη ηελ θαηλνηνκία (Montes et al., 2005).
Οη εγέηεο κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ ελεξγφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ ζρνιείσλ ζε
καλζάλνληεο νξγαληζκνχο, λα εκπλεχζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αλαπηχμνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα, λα
πηνζεηήζνπλ λένπο ηξφπνπο ζθέςεο, λα εληζρχζνπλ ηελ νκαδηθή κάζεζε (Bass θαη Avolio, 2006) θαη λα
δηεπθνιχλνπλ ηε δπλαηφηεηα θαηλνηνκηθψλ δξάζεσλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (ChanLin et al., 2006). Ο ΟΟΏ
(2016) κε βάζε ηα πξνθαηαξθηηθά απνηειέζκαηα ηεο έθζεζεο απφ ηνλ Andreas Schleicher (Αηεπζπληήο ηεο
Αηεχζπλζεο Βθπαίδεπζεο, Καηάξηηζεο & Αεμηνηήησλ) ηνπ OECD ηνλίδεη ηελ αλάγθε ηα ζρνιεία λα κπνξνχλ λα
καζαίλνπλ κε κεγαιχηεξνπο ξπζκνχο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα κεηνπζησζνχλ ζε εξγάηεο ηεο γλψζεο γηα λα
έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο απμαλφκελεο κεηαβνιέο θαη αλάγθεο απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ.
Μέζα απφ ηα επξήκαηα εξεπλψλ (Ώιηηληδήο, 2014˙ Ώπνζηνινπνχινπ, 2016˙ ΐαζηιεηάδνπ & Αηεξσλίηνπ, 2014 ˙
Καιαηδή, 2017˙ Παπαδφπνπινο, 2017˙ Παπάδνγινπ, 2016˙ Σάγαξε, 2017) δηαθαίλεηαη φηη νη ζρνιηθέο κνλάδεο,
ζχκθσλα κε ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κε ηε ζπκβνιή θαη ησλ Αηεπζπληψλ/ληξηψλ έρνπλ πηνζεηήζεη σο
έλαλ βαζκφ νξγαλσζηαθά ζηνηρεία ιεηηνπξγίαο θαη νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο δείρλνπλ έκπξαθηα
φηη είλαη έηνηκνη λα ζπκκεηέρνπλ ζε έλα ηέηνην ζρνιείν φπνπ ζα έρνπλ ιφγν ζηε ζπκκεηνρή γηα ηε ιήςε
απνθάζεσλ, λα πηνζεηήζνπλ ηελ νκαδηθή κάζεζε, ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ πξνψζεζε αιιαγψλ θαη θαηλνηνκηψλ
κε θνηλσληθή ινγνδνζία θαη ηαπηφρξνλα λα αλαπηχζζνπλ ηελ πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε
ελαξκνλίδνληαο ηνπο ζηφρνπο θαη ην φξακά ηνπο κε ηνπο ζηφρνπο θαη ην φξακα ηνπ ζρνιείνπ. Χζηφζν, νη
έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη είλαη πεξηνξηζκέλεο ζε αξηζκφ.
2. Θεσξεηηθφ κέξνο
2.1. Καηαλεκεκέλε θαη Μεηαζρεκαηηζηηθή ζρνιηθή εγεζία
Μέζα απφ ηελ επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, δηαπηζηψλεη θαλείο πιεζψξα αλθνξψλ ζηνπο ηχπνπο
εγεζίαο.. Δ παξνχζα κειέηε σζηφζν ζα εζηηάζεη ζηνπο πιένλ βαζηθνχο ηχπνπο εγεζίαο γηα ηνπο νπνίνπο
ππάξρεη κεγάιν ελδηαθέξνλ.
α) Δ θαηαλεκεκέλε εγεζία (Shared leaderhip) ζχκθσλα κε ηνλ Harris (2009) έρεη ηελ πξνέιεπζή ηεο ζηνλ
ηνκέα ηεο νξγαλσζηαθήο ζεσξίαο ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 θαη έρεη παξνπζηαζηεί κε δηάθνξνπο κνξθέο
ζηε ζπλέρεηα φπσο ζπλεξγαηηθή εγεζία, δηαλεκεηηθή εγεζία. Δ θαηαλεκεκέλε εγεζία έρεη απνθηήζεη κεγάιε
ζεκαζία ηα ηειεπηαία ρξφληα ζχκθσλα κε έξεπλεο ησλ Bernnett et al. (2003), Goldstein (2003), Harris (2004),
Spillame et al. (2004). Με βάζε απηή ηε ζεσξία, ε εγεζία έρεη θαηαλεκεζεί απφ ηνλ εγέηε ζε νκάδεο ή ζηα
ελδηαθεξφκελα κέξε ελφο νξγαληζκνχ ζηα πιαίζηα κηαο ζπιινγηθφηεηαο θαη ελφο θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο
πνπ μεθεχγεη απφ ηα παξαδνζηαθά πξφηππα κηαο ηεξαξρίαο (Παζηαξδήο, 2012 ˙ Spillame et al., 2004).
Ο Darling-Hammond (1998) ζεσξεί φηη ε θαηαλεκεκέλε εγεζία επηηξέπεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα επεξεάδνπλ
ζεηηθά ηνπο καζεηέο θαη ηε κάζεζή ηνπο. Τπάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο απνθαζηζηηθφηεηαο γηα ηε βειηίσζε
ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ θαηαλεκεηηθή εγεζία (Harris, 2003). χκθσλα κε ηνλ Woods (2005) ε θαηαλεκεκέλε
εγεζία δελ απνζθνπεί λα εθηνπίζεη ηνλ θξίζηκν ξφιν ηνπ εγέηε νχηε είλαη απαξαίηεηα αζπκβίβαζηε κε ηηο
ηεξαξρηθέο κνξθέο εγεζίαο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα παξέρεη ηε ζεζκηθή ινγηθή φπνπ ην ζρνιείν ιεηηνπξγεί ζε έλα
δεκνθξαηηθφ πεξηβάιινλ επηηξέπνληαο ζε φινπο ηνπο θνξείο λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο ησλ
απνθάζεσλ θαη λα εκπιέθεη ζε πςειφηεξα επίπεδα ζπκκεηνρήο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο αμηνπνηψληαο φιε ηελ
πνηθηινκνξθία ησλ γλψζεσλ, ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ εκπεηξηψλ πνπ δηαζέηνπλ (Harris θαη Lambert, 2003).
Ώληί νη εθπαηδεπηηθνί λα είλαη παζεηηθνί απνδέθηεο θαη εθηειεζηέο απνθαιππηφκελσλ γλψζεσλ θαη ιχζεσλ απφ
επίζεκεο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο, λα κπνξνχλ νη ίδηνη λα γίλνπλ δεκηνπξγνί ηεο λέαο γλψζεο κέζα ζε έλα
πιαίζην ζπιινγηθψλ θαλφλσλ, πξσηνβνπιηψλ θαη δξάζεσλ πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ
ζρνιείνπ (Woods, 2005).
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β) Δ κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία (Transformational leadership) είλαη κέξνο ελφο πιήξνπο θάζκαηνο ηνπ εγεηηθνχ
κνληέινπ ην νπνίν πεξηιακβάλεη θαη ηε ζπλαιιαθηηθή εγεζία (Bass, 1998˙ Judge et al., 2006). Δ θχξηα
ιεηηνπξγία ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ είλαη ε ελεξγεηηθή πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο θαη νξγαλσζηαθήο αιιαγήο. Ο
ππξήλαο ηεο εγεζίαο απηήο είλαη ε εκπινθή φπνπ ν εγέηεο θαη πθηζηάκελνη αιιειεπηδξνχλ, ηα άηνκα
ζπκκεηέρνπλ κέζα ζε θιίκα εκπηζηνζχλεο ζηελ αλάπηπμε ηνπ νξάκαηνο γηα ην ζρνιείν θαη δεζκεχνληαη γηα ηελ
πινπνίεζή ηνπ (ΐurns, 1978, 1985, φπ. αλαθ. Θενθηιίδεο, 2012).
Δ Northouse (2001) ραξαθηήξηζε ηε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία σο ηελ ηθαλφηεηα λα σζεί ηνπο αλζξψπνπο λα
ζέινπλ λα αιιάμνπλ θαη λα βειηησζνχλ, ελψ ν Burns (1978) σο έλαλ ηξφπν λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ησλ
εξγαδνκέλσλ θαη λα ππνζηεξίδεη ηελ επίηεπμε πςειφηεξνπ επηπέδνπ απφδνζεο ηεο εξγαζίαο. ρεηίδεηαη κε ηελ
θαηλνηνκία θαη ηνλ ραξηζκαηηθφ εγέηε, ν νπνίνο δηαζέηεη επηθνηλσληαθφ ράξηζκα θαη κπνξεί λα κεηαδίδεη ην
φξακά ηνπ κε ηξφπν πεηζηηθφ ζηνπο άιινπο θαη ηνπο σζεί λα ηαπηίδνληαη κε ηηο απφςεηο ηνπ. Μπνξεί λα εκπλέεη,
λα ππνζηεξίδεη θαη λα ελζαξξχλεη ηηο πξνζπάζεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα βειηίσζε ζπκκεηέρνληαο θαη ν ίδηνο
ζηελ πξνζπάζεηα αιιαγψλ θαη θαηλνηνκηψλ. Μεξηκλά γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ κέζσλ θαη ησλ πφξσλ πνπ
ρξεηάδνληαη πξνσζψληαο ηηο θαιχηεξεο πξαθηηθέο. Καιιηεξγεί έλα πςειφ ζχζηεκα αμηψλ κε πςειέο
πξνζδνθίεο απφ φινπο εκπλένληαο αηζηνδνμία γηα ηνπο κειινληηθνχο ζηφρνπο (Bush θαη Glover, 2003).
Δ κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία έρεη βξεζεί φηη έρεη ζεηηθέο επηπηψζεηο ζην ζρνιείν θαη ζηελ νξγαλσζηαθή κάζεζε.
Βπηδηψθεη ηε δέζκεπζε ησλ κειψλ ελφο νξγαληζκνχ πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζνχλ νη ζηφρνη πνπ έρνπλ
θαζνξηζηεί θαη λα βειηηψζεη ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο. Ώπηφ σζεί ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ λα
πξνζπαζνχλ πεξηζζφηεξν γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε θαη λα πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί
(Leithwood θαη Duke, 1999). Ώπηφ ην πξφηππν εγεζίαο πξνσζεί επίζεο ηε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ
νξγαληζκφ κέζσ ελφο ζεηηθνχ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο πνπ ζηεξίδεηαη ζην ζεβαζκφ θαη ηελ ελζάξξπλζε γηα
ζπκκεηνρή.
Τπάξρνπλ αξθεηνί παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία. Ο εγέηεο δελ επηδηψθεη λα
δηαηεξήζεη ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε, αιιά είλαη πξφζπκνο λα αλαιάβεη ξίζθα πξνθεηκέλνπ λα δψζεη θίλεηξα
γηα αιιαγή θαη θαηλνηνκία. (Bass θαη Avolio, 1994). Δ πξνζέγγηζε απηή βαζίδεηαη ζε κηα αξρή πνπ θαηαλνεί
φηη ε αιιαγή είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα έλαλ νξγαληζκφ θαη έηζη δηαδξακαηίδεη αλαπφζπαζην ξφιν ζηελ
πεηπρεκέλε εγεζία. Γηα ηνλ Fullan (2002) ε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε δέζκεπζε
ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα αιιαγέο θαη κεηαξξπζκίζεηο ζε ζρέζεηο κε άιιεο κνξθέο εγεζίαο. ζν πην ζχλζεηε
γίλεηαη ε θνηλσλία, ηφζν πην εμειηγκέλε θαη ζπλερψο κεηαβαιιφκελε ζα πξέπεη λα γίλεηαη ε εγεζία. (Fullan,
2001).
Ο εγέηεο ελδηαθέξεηαη θαη παξαθηλεί ηνπο εξγαδφκελνπο λα πεηχρνπλ πεξηζζφηεξα κε βάζε ηνπο ζηφρνπο.
ρεδηάδεη θαη δεκηνπξγεί έλα ππνζηεξηθηηθφ θιίκα ζηα πιαίζηα ηνπ νξγαληζκνχ φπνπ νη αηνκηθέο αλάγθεο θαη
νη αμίεο είλαη αλαγλσξηζκέλα θαη ζεβαζηά (Bass, 1998). Ο ζεβαζκφο θαη ην θίλεηξν είλαη ζεκαληηθά ζηελ
αχμεζε ηεο βειηίσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζηε δεκηνπξγία κηαο αίζζεζεο αλαγλψξηζεο ηεο αμίαο ηνπο θαη
ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπο. Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί αηζζάλνληαη πην αθνζησκέλνη ζηελ εξγαζία ηνπο φηαλ νη
Αηεπζπληέο είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγήζνπλ θνηλφηεηεο κάζεζεο, λα ππνζηεξίδνπλ θαη λα ελζαξξχλνπλ ηελ
νκαδηθή κάζεζε, λα ηνλψλνπλ ηελ απηνπεπνίζεζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο (Fiore, 2004).
εκαληηθή ιεηηνπξγία ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο είλαη νη θνηλνί ζηφρνη φπνπ ηφζν ν εγέηεο φζν θαη νη
εξγαδφκελνη εζηηάδνπλ ζην θνηλφ θαιφ θαη δεζκεχνληαη γηα ηελ απνζηνιή θαη ηηο αμίεο ηνπ νξγαληζκνχ (Menon,
2014). Ώπηή ε θνηλή δέζκεπζε νδεγεί ζην άλνηγκα θαη ηελ εκπηζηνζχλε κέζα ζε έλα νξγαλσζηαθφ θιίκα φπνπ
ηα κέιε καζαίλνπλ λα ππεξβαίλνπλ ην αηνκηθφ ηνπο ζπκθέξνλ γηα ην ζπκθέξνλ ηνπ ίδηνπ ηνπ νξγαληζκνχ. Ο
εγέηεο θξνληίδεη γηα ην θαιφ ησλ εξγαδνκέλσλ, ηνπο ππνζηεξίδεη θαη ελδηαθέξεηαη γηα ηελ εμχςσζή ηνπο, ελψ
πξνζπαζεί λα ηνπο εκπλεχζεη λα πεηχρνπλ πεξηζζφηεξα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο θαη ηελ
επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ ηδίσλ θαη ηνπ νξγαληζκνχ (Bass θαη Avolio, 1994). Ο Leithwood (1994) ζεσξεί φηη ε
κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία έρεη λα θάλεη κε νθηψ δηαζηάζεηο:
 Αεκηνπξγία ζρνιηθνχ νξάκαηνο.
 Καζνξηζκφο θνηλψλ ζηφρσλ ηνπ ζρνιείνπ.
 Αεκηνπξγία πςειψλ πξνζδνθηψλ.
 Βγξήγνξζε ηεο ζθέςεο.
 Πξνζθνξά εμαηνκηθεπκέλεο ππνζηήξημεο.
 Αηακφξθσζε ζρεδίνπ ζχκθσλα κε ηηο θαιχηεξεο πξαθηηθέο θαη νξγαλσζηαθέο αμίεο.
 Αεκηνπξγία ζρνιηθήο θνπιηνχξαο.
 Ώλάπηπμε ησλ δνκψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ην ζρνιείν.
Ο Bass (1985, 1998) ππνζηεξίδεη φηη ε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηέζζεξα γλσξίζκαηα. α)
Σελ εμηδαληθεπκέλε επηξξνή φπνπ ν εγέηεο ζα απνηειεί πξφηππν θαη παξάδεηγκα γηα ηα ππφινηπα κέιε ηεο
νκάδαο ηα νπνία ηνλ ζαπκάδνπλ θαη ηνλ εκπηζηεχνληαη θαζψο έρεη φξακα θαη ζηφρνπο επηδεηθλχνληαο
απνθαζηζηηθφηεηα λα ηα πινπνηήζεη αλαιακβάλνληαο αθφκα θαη ξίζθα. β) Σελ εκπλεπζκέλε ππνθίλεζε ζηα
ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο δίλνληαο λφεκα ζην έξγν ηνπο αιιά θαη νη ίδηνη λα ληψζνπλ αθνζησκέλνη ζην θνηλφ
φξακα θαη ζηνπο ζηφρνπο. γ) Σελ πλεπκαηηθή δηέγεξζε θαζψο αλαδεηά λέεο ηδέεο θαη ηηο νπνίεο πξνζπαζεί λα
πινπνηήζεη θαη παξάιιεια θηλεηνπνηεί ηα άιια κέιε ηεο νκάδαο πξνθεηκέλνπ λα είλαη δεκηνπξγηθά ρσξίο λα
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επηδηψθεη λα ηα δηνξζψλεη ή λα ηνπο θάλεη δεκφζηα θξηηηθή. δ) Σν εμαηνκηθεπκέλν ελδηαθέξνλ γηα θάζε κέινο
ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο ηνπ ην νπνίν ελζαξξχλεη θαη ηνπ παξέρεη ζηήξημε.
2.2. ρνιηθή Ζγεζία θαη Οξγαληζκφο κάζεζεο
Έξεπλεο έρνπλ δείμεη ηε ζεκαζία ηεο εγεζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ζρνιείσλ ζε εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο.
ε έξεπλα ησλ Silins θαη Mulford (2002) δηάξθεηαο ηεζζάξσλ εηψλ ζηελ Ώπζηξαιία, ζε 96 ζρνιεία
Αεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, φπνπ ζπκκεηείραλ 5.000 καζεηέο θαη 3.700 εθπαηδεπηηθνί θαη Αηεπζπληέο,
αλαδεηθλχεη κηα ηζρπξή ζρέζε κεηαμχ εγεζίαο θαη νξγαλσζηαθήο κάζεζεο. ε κειέηε ηνπ ν Mitchell (1995)
αλαθέξεη ηελ εγεζία σο ηελ ζεκαληηθφηεξε επηξξνή ζηε κάζεζε. Οη Αηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ είλαη ππεχζπλνη
ζε κεγάιν βαζκφ γηα ηε δεκηνπξγία ησλ πξνυπνζέζεσλ βάζε ησλ νπνίσλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ε κάζεζε,
θάλνληάο ηελ νπζηαζηηθή θαη ζπζηεκαηηθή σο αλαπφζπαζην ζηνηρείν ζην ρψξν εξγαζίαο.
Ο Johnston (1998) ηνλίδεη φηη ε εγεζία ηνπ ζρνιείνπ πξέπεη λα επηθεληξψλεηαη ζηε κάζεζε. Ώπηφ ζεκαίλεη φηη
πξέπεη λα εκπλέεη κέζα απφ αμίεο θαη αίζζεκα επζχλεο έλα φξακα, κηα ζηνρνζεζία πνπ κε ζαθήλεηα
επηθνηλσλεί θαη κέζσ ηεο δέζκεπζεο θάλεη ζπκκέηνρνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα γηα λα
ην πινπνηήζνπλ, λα παξέρεη ζεηηθά πξφηππα γηα ηε δηαδηθαζία ηεο επαγγεικαηηθήο κάζεζεο, ηε δηάδνζε ηεο
γλψζεο, ηελ ελζάξξπλζε ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ζπλεξγαζία, ηε δηάρπζε θαη ην δηακνηξαζκφ ησλ γλψζεσλ, ησλ
εκπεηξηψλ θαη ησλ δεμηνηήησλ, ζπλδένληαο ηελ αλαγθαηφηεηα απηψλ ησλ δξάζεσλ κε ηηο επξχηεξεο εμειίμεηο θαη
αλάγθεο γηα αιιαγέο θαζψο θαη ηε ζρέζε ηνπ ζρνιείνπ κε ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν ιεηηνπξγεί.
Βπηπιένλ, ν Newmann (1996) φπσο νη Louis θαη Kruse (1998) δείρλνπλ φηη γηα έλα απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν νη
Αηεπζπληέο ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ φρη κφλν σο θαζνδεγεηέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη σο δηεγέξηεο πνπ
δηεπθνιχλνπλ ηηο καζεζηαθέο αιιειεπηδξάζεηο ζρεηηθά κε ζέκαηα αιιαγψλ θαη βειηίσζεο ηνπ ζρνιείνπ.
Οξηζκέλνη εξεπλεηέο έρνπλ ηελ άπνςε φηη νη κεηαζρεκαηηζηηθνί εγέηεο επλννχλ πεξηζζφηεξν ηελ αιιαγή θαη
ηελ αλάπηπμε γηα ηελ εθπαίδεπζε πξνάγνληαο ηα ζρνιεία ζε νξγαληζκνχο κάζεζεο
. Οη Lam et al. (2002) ζε έξεπλά ηνπο ζε ζρνιεία ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (51 θαη
37 αληίζηνηρα) ζηελ Σατβάλ, δείρλνπλ φηη ε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία κπνξεί λα είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ
πξνψζεζε ηεο νξγαλσζηαθήο κάζεζεο ζηα ζρνιεία αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηχπν ηνπ ζρνιείνπ ή ην επίπεδν ζην
νπνίν βξίζθεηαη. ε αλάινγε έξεπλα νη Lam θαη Pang (2003) ζε 67 ζρνιεία ηεο Πξσηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο
ζην Υνλγθ Κνλγθ κε δείγκα 1.196 εθπαηδεπηηθψλ, θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε δξάζε κηαο
κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηελ ελίζρπζε ηεο νξγαλσζηαθήο κάζεζεο ζηα ζρνιεία.
Οη Barnett et al. (2001) ππνζηεξίδνπλ φηη ε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία είλαη θαηάιιειε γηα ηελ πξνψζεζε
εθπαηδεπηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηα ζρνιεία. ηε κειέηε ηνπο αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε ηεο εγεζίαο θαη πηπρψλ
ηεο θνπιηνχξαο νξγαλσζηαθήο κάζεζεο ζην ζρνιείνπ, ε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία απνδείρηεθε σθέιηκε γηα
ηελ νξγαλσζηαθή κάζεζε κε ηελ θαιιηέξγεηα ελφο θνηλνχ νξάκαηνο, ηελ θαηαλνκή ηεο δηθαηνδνζίαο ζηε ιήςε
απνθάζεσλ θαη ηελ νηθνδφκεζε κηα θνπιηνχξαο πνπ επλνεί ηελ απνηειεζκαηηθή αλαδηάξζξσζε ηνπ ζρνιείνπ.
3. Μεζνδνινγία
3.1. Δξεπλεηηθφο ζθνπφο
Ώπηή ε εξγαζία έξρεηαη λα θαηαγξάςεη θαη λα δηεξεπλήζεη ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην ξφιν ηνπ
Αηεπζπληή ζε ζρέζε κε ηηο πξαθηηθέο πνπ ζπκβάιινπλ ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζε
νξγαληζκφ κάζεζεο.
3.2. Δξεπλεηηθφ εξγαιείν
Δ παξνχζα κειέηε απνηειεί κέξνο κηαο επξχηεξεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ρξήζε ελφο
εξσηεκαηνινγίνπ πνπ απνηεινχληαλ απφ ηξία κέξε. Σν έλα κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ
παξνχζα έξεπλα αθνξά ην εξσηεκαηνιφγην ησλ Kouzes θαη Posner (2002)– πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε
δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ζηάζεηο ηεο εγεζίαο ησλ
Αηεπζπληψλ/ληξηψλ θαη αλ κε ηηο πξαθηηθέο πνπ πηνζεηνχλ, ιεηηνπξγνχλ σο κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία γηα ηε
δεκηνπξγία ελφο ζρνιείνπ πνπ ιεηηνπξγεί σο νξγαληζκφο κάζεζεο. Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ έρεη
ρξεζηκνπνηεζεί ζε πνιιέο έξεπλεο κε επηηπρία, είλαη δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν θαη ζρεηίδεηαη κε ηε κέηξεζε ηεο
κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο (Leadership Inventory Practices, LPI) ζε πέληε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ησλ
πξαθηηθψλ εγεζίαο:
 Σε Αηακφξθσζε ζρεδίνπ (model the way).
 Σελ Έκπλεπζε θνηλνχ νξάκαηνο (inspire a shared vision).
 Σελ Πξφθιεζε θαηλνηνκηψλ (challenge the process).
 Σελ Βλεξγνπνίεζε πλεξγαηψλ (enable others to act).
 Σελ Φπρηθή ελζάξξπλζε (encourage the heart).
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Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ 30 εξσηήζεηο θιεηζηνχ ραξαθηήξα γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ηνπ/ηεο
Αηεπζπληή/ληξηα θαη ηηο πξαθηηθέο εγεζίαο πνπ ζπκβάιινπλ ζην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ζρνιείνπ ζε καλζάλσλ
νξγαληζκφ. ηε κέηξεζε θάζε κίαο απφ ηηο πέληε πξαθηηθέο εγεζίαο, αληηζηνηρνχλ έμη εξσηήζεηο νη νπνίεο
κεηξνχλ ηελ θάζε κία απφ ηηο πέληε πξαθηηθέο εγεζίαο. Οη απαληήζεηο δίλνληαη απφ ηνπο εξσηψκελνπο ζηε βάζε
κηαο εμαβάζκηαο θιίκαθαο Likert πνπ επεθηείλεηαη απφ ην 1 (ρεδφλ πνηέ), 2 (πάληα), 3 (Μεξηθέο θνξέο), 4
(πρλά), 5 (Πνιχ πρλά) έσο ην 6 (ρεδφλ πάληα). ην εξσηεκαηνιφγην δελ ππάξρεη νκαδνπνίεζε ησλ
εξσηήζεσλ κε βάζε ηελ πεξηνρή κέηξεζεο θάζε δείθηε γηα ηηο πξαθηηθέο εγεζίαο. Σν εξσηεκαηνιφγην
ρξεζηκνπνηήζεθε φπσο κεηαθξάζηεθε θαη δηακνξθψζεθε απφ ηελ Σάγαξε (2017). Οη εξσηήζεηο, φπσο δφζεθαλ
είλαη ρσξίο θάπνηα νκαδνπνίεζε γηα λα απνθεπρζεί ην ελδερφκελν πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο ζθέςεο κέζσ
θαζνδήγεζεο ησλ εξσηήζεσλ (Cohen et.al, 2008)
Πίλαθαο 1
πληειεζηήο αμηνπηζηίαο (Cronbach's Alpha)
Αηαζηάζεηο
Αηακφξθσζε ζρεδίνπ
Έκπλεπζε θνηλνχ νξάκαηνο
Πξφθιεζε θαηλνηνκηψλ
Βλεξγνπνίεζε ζπλεξγαηψλ
Φπρηθή ελζάξξπλζε
Ρφινο Αηεπζπληή/ληξηαο

Ώξηζκφο Βξσηήζεσλ
6
6
6
6
6
30

Σηκή Cronbach's Alpha
0,858
0,892
0,847
0,883
0,899
0,970

3.3. Γείγκα ηεο έξεπλαο
Δ παξνχζα έξεπλα απνηειεί κέξνο κηαο επξχηεξεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε Βθπαηδεπηηθνχο ηεο
Πξσηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνχ Διείαο ηελ πεξίνδν Ώπξηιίνπ – ΜαΎνπ, 2018. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο
απνηεινχληαλ απφ 227 εθπαηδεπηηθνχο κφληκνπο ή αλαπιεξσηέο φισλ ησλ εηδηθνηήησλ κε εθπξνζψπεζε
δηαθφξσλ ειηθηαθψλ θαηεγνξηψλ, ρξφλσλ ππεξεζίαο. θαη πξφζζεησλ ζπνπδψλ. Δ επηινγή ηνπ δείγκαηνο
θαζνξίζηεθε ζηε βάζε θνηλψλ γλσξηζκάησλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εξσηψκελσλ πξνθεηκέλνπ ηα φπνηα
ζπκπεξάζκαηα λα ηζρχνπλ γηα ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ πξνέιεπζεο ηνπ δείγκαηνο (Παπαλαζηαζίνπ, 2005).
Υξεζηκνπνηήζεθαλ πίλαθεο γηα ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Αηεχζπλζεο Πξσηνβάζκηαο
Βθπαίδεπζεο Διείαο κε ηελ απφδνζε αξηζκψλ γηα θάζε ζρνιηθή κνλάδα γηα ηελ εθπξνζψπεζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαη ζρνιείσλ κε ηηο ίδηεο πηζαλφηεηεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο ηνπ
δείγκαηνο (Creswell, 2011). Μνηξάζηεθαλ 229 εξσηεκαηνιφγηα ζε 31 ζρνιεία απφ ηεηξαζέζηα θαη άλσ απφ ηα
νπνία δχν εξσηεκαηνιφγηα δελ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζην δείγκα, γηαηί δελ ήηαλ ζπκπιεξσκέλα κε επάξθεηα. ην
ζχλνιν ησλ 833 ππεξεηνχλησλ εθπαηδεπηηθψλ ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Αηεχζπλζεο Πξσηνβάζκηαο
Βθπαίδεπζεο Διείαο, ην ηειηθφ δείγκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο (227 έγθπξα εξσηεκαηνιφγηα) απνηεινχζε ην
27% ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο έξεπλαο.
3.4. Μέζνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ
Δ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε ήηαλ πνζνηηθή θαη βαζίζηεθε ζην εξσηεκαηνιφγην ησλ Kouzes θαη Posner
(2002) ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ηε κέηξεζε ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο (Leadership Inventory Practices, LPI)
ζε πέληε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ησλ πξαθηηθψλ εγεζίαο φπσο είλαη ε δηακφξθσζε ζρεδίνπ, ε έκπλεπζε θνηλνχ
νξάκαηνο, ε πξφθιεζε θαηλνηνκηψλ, ε ελεξγνπνίεζε ζπλεξγαηψλ θαη ε ςπρηθή ελζάξξπλζε. Δ έξεπλα
πξαγκαηνπνηήζεθε ζε Βθπαηδεπηηθνχο ηεο Πξσηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνχ Διείαο ηελ πεξίνδν
Ώπξηιίνπ – ΜαΎνπ, 2018.
3.5. Αλάιπζε Γεδνκέλσλ
Μεηά ηε ζπιινγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο γηα ηελ πιεξφηεηά ηνπο θαη ηελ νξζφηεηα
ησλ απαληήζεσλ. Ώθνινχζεζε ε δεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ ζην ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ SPSS v 25.0.(
(Statistical Package for Social Sciences) πξνθεηκέλνπ λα εηζαρζνχλ νη θσδηθνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο ησλ
εξσηεκαηνινγίσλ. ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο (Cronbach's Alpha)–(Πίλαθαο 1) ηεο αμηνπηζηίαο
εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο θαη θαηλνκεληθήο εγθπξφηεηαο (Face validity) ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαζψο γηα θάζε
δηάζηαζε είρακε πάλσ απφ ηξεηο εξσηήζεηο (Eisinga et al., 2013) θαη ηα εξσηήκαηα πεξηείραλ πάλσ απφ δχν
απαληήζεηο (Cronbach,1951:299).
3.6. Δξεπλεηηθά Απνηειέζκαηα
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χκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 2., νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο έρνπλ ηελ άπνςε φηη γηα ην κεηαζρεκαηηζκφ ελφο
ζρνιείνπ ζε νξγαληζκφ κάζεζε ν/ε Αηεπζπληήο/ληξηα δηαδξακαηίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν κε κέζε ηηκή (κ.η.)
4,7 κε δεδνκέλν φηη ε θιίκαθα ήηαλ εμαβάζκηα. Οη πιένλ ζεκαληηθέο απφ ηηο πξαθηηθέο ηεο εγεζίαο πνπ
ζεσξνχλ θαζνξηζηηθέο είλαη ε ςπρηθή ελζάξξπλζε (κ.η. 4,9) θαη ε ελεξγνπνίεζε ησλ ζπλεξγαηψλ (κ.η. 5.0) φπνπ ν
Αηεπζπληήο ζα πξέπεη λα ζπκβάιιεη γηα λα κεηαζρεκαηηζηεί ην ζρνιείν ζε καλζάλνληα νξγαληζκφ.
Πίλαθαο 2
Πεξηγξαθηθά κέηξα γηα ηηο πξαθηηθέο εγεζίαο
Μέζε
Σππηθή
Πξαθηηθέο εγεζίαο
Πιήζνο Βιάρηζην Μέγηζην
ηηκή (κ.η.) απφθιηζε
Αηακφξθσζε ζρεδίνπ
227
3
6
4,8
,779
Έκπλεπζε θνηλνχ
227
2
6
4,6
,870
νξάκαηνο
Πξφθιεζε θαηλνηνκηψλ
227
2
6
4,4
,856
Βλεξγνπνίεζε
227
3
6
5,0
,831
ζπλεξγαηψλ
Φπρηθή ελζάξξπλζε
227
2
6
4,9
,922
ΠΡΏΚΣΕΚΒ ΔΓΒΕΏ
227
2
6
4,7
,795
Πίλαθαο 3
πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα γηα ηηο πξαθηηθέο εγεζίαο
Πξαθηηθέο
ρεδφλ
Μεξηθέο
Πνιχ
εγεζίαο
πάληα
πρλά
πνηέ
θνξέο
ζπρλά
πρλφηεηα
(2)
(4)
(1)
(3)
(5)
Ν=227
Αηακφξθσζε
ζρεδίνπ
Έκπλεπζε
θνηλνχ
νξάκαηνο
Πξφθιεζε
θαηλνηνκηψλ
Βλεξγνπνίεζε
ζπλεξγαηψλ
Φπρηθή
ελζάξξπλζε

ρεδφλ
πάληα
(6)

Πνζνζηφ
%

Πνζνζηφ
%

Πνζνζηφ
%

Πνζνζηφ
%

Πνζνζηφ
%

Πνζνζηφ
%

0,4

2,45

9,71

21,66

39,21

26,86

0,52

3,88

12,11

22,05

38,48

23,13

0,78

5,73

14,46

24,9

36,46

17,6

0,52

1,91

8,58

15,28

35,83

38,03

1,2

3,08

10,28

17,25

33,33

35,25

3.7. πδήηεζε επί ησλ απνηειεζκάησλ
πσο πξνθχπηνπλ απφ ηα απνηειέζκαηα γηα ην ξφιν ηνπ/ηεο Αηεπζπληή/ληξηαο θαη ηηο Πξαθηηθέο Δγεζίαο
(Πίλαθαο 3) ε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ηνπ δείγκαηνο ηνλ ζεσξεί πνιχ ζεκαληηθφ πξνο ηελ θαηεχζπλζε
κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζε καλζάλνληα νξγαληζκφ. πγθεθξηκέλα, ζρεηηθά κε ηε δηακφξθσζε
ζρεδίνπ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξεί παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζπρλά (21,66%) έσο πνιχ
ζπρλά θαη ζρεδφλ πάληα (66,07%).
Οη απφςεηο απηέο ζπκθσλνχλ κε ηηο ζέζεηο ηνπ Senge (1990) φηη ν εγέηεο ζα πξέπεη λα αλαπηχμεη θαη λα
θαιιηεξγήζεη ηηο ηδέεο ηνπ γηα ην ζρνιείν θαη λα ηηο γλσζηνπνηήζεη σο πξφθιεζε δεκηνπξγία δηαιφγνπ, κέζα
απφ ηνλ νπνίν ζα γίλνπλ πεξαηηέξσ βειηηψζεηο. Ο ζρεδηαζκφο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο θαη ζα πξέπεη λα
ζπλδπάδεηαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ θνηλνχ νξάκαηνο θαη ησλ ζηφρσλ απφ φια ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ σο
ζπζηήκαηνο (Senge, 2006). Ο ξφινο ηεο εγεζίαο είλαη θαζνξηζηηθφο θαη ππάξρεη άκεζε ζπζρέηηζε ηνπ ξφινπ
θαη ησλ πξαθηηθψλ ηεο κε ηελ νξγαλσζηαθή αιιαγή θαη κάζεζε (Edmondson, 1999˙ Haydon, 2007˙ Leclerc et
al., 2012 ˙ αΎηε, 2005 ˙ Schein, 1993 ˙ Senge, 1990).
Ώλαθνξηθά κε ηελ έκπλεπζε ηνπ θνηλνχ νξάκαηνο, κε πνιχ κεγάια πνζνζηά νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο
ζεσξνχλ φηη ν/ε Αηεπζπληήο/ληξηα ζπρλά (22,05%) έσο πνιχ ζπρλά θαη ζρεδφλ πάληα (61,61) ζα πξέπεη λα έρεη
φξακα θαη ζρέδηα γηα ην κέιινλ ηα νπνία λα κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ θαη γηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα ζπδεηά κε
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο αιιά θαη κε ηελ εμσζρνιηθή θνηλφηεηα. Ο ζρεδηαζκφο απηφο ζα πξέπεη λα έρεη ηηο
πξνυπνζέζεηο γηα λα επηηεπρζνχλ ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα γηα ην ζρνιείν. Σα απνηειέζκαηα απηά
ζπκθσλνχλ κε ηνπο Daft θαη Lengel (1998) θαη Nanus (1992) νη νπνίνη αλαθέξνπλ φηη ην φξακα κπνξεί λα
παξαθηλήζεη ην πξνζσπηθφ πξνο ηε δηακφξθσζε ελφο θαιχηεξνπ κέιινληνο, πνπ ζα ηνπο παξέρεη έλα λφεκα
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γηα ην έξγν ηνπο, ελψ νη Bennis (1984), Senge et al. (1994) θαη Zimmerman (2006) ηφληζαλ φηη είλαη πνιχ
ζεκαληηθφ γηα ηνλ εγέηε λα εκπιέθεη θαη άιινπο ζηελ αλάπηπμε ελφο θνηλνχ νξάκαηνο θαη λα κπνξεί λα ην
επηθνηλσλήζεη ζ‟ απηνχο.
ρεηηθά κε ην αλ ε πξφθιεζε θαηλνηνκηψλ απφ ηνλ/ηελ Αηεπζπληή/ληξηα ζπκβάιιεη ζην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ
ζρνιείνπ ζε καλζάλνληα νξγαληζκφ ε πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο (78.96%) εθηηκά σο
ζεκαληηθφ ηνλ ξφιν ηνπ/ηεο Αηεπζπληή/ληξηαο ζηελ αλαδήηεζε λέσλ θαηλνηφκσλ δξάζεσλ, ζηε δεκηνπξγία
επθαηξηψλ κάζεζεο, ζηε ζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο γηα εθαξκνγή λέσλ κεζφδσλ
δηδαζθαιίαο, ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ λέσλ πινπνηήζηκσλ ζηφρσλ πνπ μεθεχγνπλ απφ ηα θαζηεξσκέλα
πξφηππα αθφκα θαη κε ξίζθν θαη ζεσξνχλ ζεκαληηθφ εθ κέξνπο ηεο εγεζίαο ην λα έρεη ππνζηεξηθηηθφ ξφιν
αθφκα θαη ζηελ χπαξμε ηεο απνηπρίαο. Σα επξήκαηα επηβεβαηψλνληαη απφ ηνπο Inkpen θαη Crossan (1995) θαη
ηνπο Levitt θαη March (1988) πνπ ζεσξνχλ φηη είλαη απαξαίηεηε ε δηαξθήο κάζεζε γηα ηελ θαιχηεξε
πξνζαξκνγή ζηηο λέεο πξνθιήζεηο, θαζψο θαη κε ηνπο James (2003), Vera θαη Crossan (2003) πνπ εθηηκνχλ φηη
είλαη αλαγθαία ε ζηξαηεγηθή επηινγή ηεο ππνζηήξημεο ηεο θαηλνηνκίαο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ θαη
ησλ δεμηνηήησλ ησλ αηφκσλ. Οη Vera θαη Crossan (2004) ζεσξνχλ φηη ε δεκηνπξγηθή έληαζε γηα ηελ απφθηεζε
θαη αθνκνίσζε λέσλ γλψζεσλ θαη γηα ηελ αμηνπνίεζή ηνπο, αιιά θαη ε δηαξθήο κάζεζε, απνηεινχλ ζεκαληηθά
ζηνηρεία ηεο νξγαλσζηαθήο κάζεζεο ελψ ν ξφινο κηαο απνηειεζκαηηθήο εγεζίαο είλαη λα αλαγλσξίζεη θαη λα
ππνζηεξίδεη ηηο θαηλνηνκίεο θαη λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα εκπινθήο ζε απηέο ζε άηνκα θαη νκάδεο. χκθσλα
επίζεο κε ηνπο Bass θαη Avolio (1994) ν εγέηεο δελ πξέπεη λα επηδηψθεη λα δηαηεξήζεη κφληκα ηελ ππάξρνπζα
θαηάζηαζε, αιιά λα είλαη πξφζπκνο λα αλαιάβεη ξίζθα πξνθεηκέλνπ λα δψζεη θίλεηξα γηα αιιαγή θαη
θαηλνηνκία..
ε ζρέζε κε ηελ ελεξγνπνίεζε ζπλεξγαηψλ απφ ηνλ/ηελ Αηεπζπληή/ληξηα, ε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ
εξσηψκελσλ εθπαηδεπηηθψλ (89,14%) απνηηκά σο πνιχ ζεκαληηθφ ην ξφιν ηνπ/ηεο ζηελ δπλαηφηεηα
ζπλεξγαζίαο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ζηελ ελδπλάκσζή ηνπο
κέζα ζε θιίκα ειεπζεξίαο, ζεβαζκνχ θαη ππνζηήξημεο. Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο επηβεβαηψλνληαη θαη απφ ηα
απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ Lee (2006) φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί έλησζαλ κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε φηαλ ε
Αηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ ηνπο άθελε πεξηζψξηα ειεπζεξίαο επηινγψλ θαη φηαλ ππήξρε ζπλεξγαζία, αληαιιαγή
απφςεσλ, ε αίζζεζε ελφο ζθνπνχ ζηε δσή ηνπο θαη νη πξννπηηθέο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο.
Ο ηξφπνο δηνίθεζεο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ κε ραξαθηεξηζηηθά νξγαληζκνχ κάζεζεο ζπλέβαιαλ
ζεκαληηθά ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Βπίζεο, νη Chai et al. (2014) ηφληζαλ κε βάζε ηα επξήκαηα
ησλ εξεπλψλ ηνπο φηη ε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε
ησλ εθπαηδεπηηθψλ, δεκηνπξγεί ελζνπζηαζκφ θαη ζπλέξγεηα θαη θαιιηεξγεί ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηε
ζπλεξγαζία, πξνσζψληαο έλα είδνο ζπλαηζζεκαηηθήο δέζκεπζεο θαη πξνζήισζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηνπο
ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ. Οη Higgins et al. (2011) βαζηδφκελνη ζηα επξεκάησλ ηεο έξεπλάο ηνπο, ηφληζαλ φηη ε
ςπρνινγηθή αζθάιεηα πνπ ληψζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί φηαλ κπνξνχλ λα εθθξάδνπλ ειεχζεξα ηηο απφςεηο ηνπο θαη
ηηο πξνζηάζεηο ηνπο, ε χπαξμε ζηξαηεγηθήο πξνψζεζεο ησλ θαηλνηνκηψλ θαη ε χπαξμε θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο
θαη επηθνηλσλίαο, εληζρχνπλ ηελ νξγάλσζε ηνπ ζρνιείνπ σο καλζάλνληα νξγαληζκνχ.
Ο Bass (1998) εθηηκά πσο ν εγέηεο ζα πξέπεη λα ζρεδηάδεη θαη λα δεκηνπξγεί έλα ππνζηεξηθηηθφ πιαίζην ζηα
πιαίζηα ηνπ νξγαληζκνχ φπνπ νη αηνκηθέο αλάγθεο θαη αμίεο είλαη αλαγλσξηζκέλεο θαη ζεβαζηέο. Οη Bass θαη
Avolio (1994) ππνζηεξίδνπλ φηη ν εγέηεο ζα πξέπεη λα θξνληίδεη γηα ην θαιφ ησλ εξγαδνκέλσλ, λα ηνπο
ππνζηεξίδεη, λα ελδηαθέξεηαη γηα ηελ εμχςσζή ηνπο θαη λα ηνπο εκπλέεη λα πεηχρνπλ πεξηζζφηεξα γηα ηνλ εαπηφ
ηνπο γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο ζηφρσλ αιιά θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ.
Ώλαθνξηθά κε ηελ ςπρηθή ελζάξξπλζε σο πέκπηε δηάζηαζε ησλ πξαθηηθψλ εγεζίαο πνπ ζπκβάιιεη ζηε
ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ σο καλζάλνληα νξγαληζκνχ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζπκκεηερφλησλ (85,83%) εθηηκά
σο θαζνξηζηηθή ηε ζπκβνιή ηνπ/ηεο Αηεπζπληή/ληξηαο ζηελ αλαγλψξηζε ησλ επηηεπγκάησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ
θαη ηελ εζηθή ηνπο αληακνηβή. Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ζπκθσλνχλ κε ηηο απφςεηο ησλ Meyer θαη Slechta
(2002) πνπ εθηηκνχλ πσο ν εγέηεο ζα πξέπεη λα ηηκά θαη λα αλαγλσξίδεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ γηαηί είλαη ε
ςπρή ελφο νξγαληζκνχ. Οη Koyzes θαη Posner (1995) εθθξάδνπλ ηελ άπνςε φηη ν εγέηεο ζα πξέπεη λα
ππνζηεξίδεη θαη λα αλαγλσξίδεη δεκφζηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ είλαη ππνδεηγκαηηθνί ζηελ εξγαζία ηνπο θαη λα
εθθξάδεη ηελ εθηίκεζή ηνπ ζε θάζε επθαηξία πνπ ηνπ δίλεηαη. Οη Hoy θαη Smith (2007) ζεσξνχλ φηη ε εγεζία ζα
πξέπεη λα ζπκβάιιεη ζηελ ελδπλάκσζε θαη ςπρηθή ελζάξξπλζε ηφζν ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη ησλ καζεηψλ.
4. πλέπεηεο γηα ηελ Έξεπλα θαη ηελ Πξαθηηθή
4.1. πκπεξαζκαηηθέο θξίζεηο
Οη πξαθηηθέο εγεζίαο, νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ζρνιείνπ ζχκθσλα κε ηελ πιεηνλφηεηα
ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο θαζψο εθηηκά κε πςειά πνζνζηφ φηη θαη νη πέληε πξαθηηθέο εληζρχνπλ ηελ
νξγαλσζηαθή κάζεζε ηνπ ζρνιείνπ. Πξσηίζησο εζηηάδνπλ ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ ζπλεξγαηψλ κε ηελ
ελδπλάκσζε θαη ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηνλ/ηε Αηεπζπληή/ληξηα, ηε δηακφξθσζε ζρεδίνπ
κε ηε ζπλέπεηα ιφγσλ θαη έξγσλ απφ ηνλ/ηε Αηεπζπληή/ληξηα κε βάζε αξρέο θαη αμίεο πνπ πξεζβεχεη θαη
επηθνηλσλεί κε ζαθήλεηα, κε πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζρνιείνπ κε ζπλαηλεηηθέο
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δηαδηθαζίεο, ηελ ςπρηθή ελζάξξπλζε κε ηελ αλαγλψξηζε, ηελ επηβξάβεπζε θαη ηελ εθηίκεζε ηνπ έξγνπ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, ηελ έκπλεπζε ηνπ θνηλνχ νξάκαηνο φπνπ ζα πξνβάιιεη κε μεθάζαξν ηξφπν ην φξακα θαη ηνπο
ζηφρνπο γηα ην ζρνιείν κε ζπλέπεηα θαη ζα εκπιέθεη θαη ζα ελεξγνπνηεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηε
ζπλδηακφξθσζε κέζα απφ ηε δέζκεπζε γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ θαη ηελ πξφθιεζε θαηλνηνκηψλ κε ηελ ελίζρπζε
θαη ηελ θηλεηνπνίεζε απφ ηνλ/ηε Αηεπζπληή/ληξηα πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηε ιήςε πξσηνβνπιηψλ,
θαηλνηφκσλ δξάζεσλ θαη κεζφδσλ δηδαζθαιίαο.
4.2. Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα
Σν δείγκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ απφ εθπαηδεπηηθνχο ηεο Πξσηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνχ
Διείαο Βπηπξφζζεηα ηα επξήκαηα ηεο έξεπλα βαζίζηεθαλ ζηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη πεξηνξηζκνί
ηεο έξεπλαο κε ηε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε θαζψο θαη ε κηθξή βηβιηνγξαθία ζε ζπλδπαζκφ κε ην κηθξφ αξηζκφ
εξεπλψλ πνπ έρνπλ γίλεη ζηελ Βιιάδα θαζηζηά αλαγθαία ηελ πεξαηηέξσ έξεπλα γηα ηελ νξγαλσζηαθή κάζεζε
ησλ ζρνιείσλ θαη ηε ζπκβνιή ηνπ/ηεο Αηεπζπληή/ληξηαο ζην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζε
καλζάλσλ νξγαληζκφ. Βίλαη απαξαίηεηε ε επέθηαζε ηεο έξεπλαο ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Βιιάδαο θαη λα
επεθηαζεί θαη ζε άιιεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο πνπ λα ζπκπεξηιακβάλεη ζρνιηθέο κνλάδεο θαη απφ ηνλ ηδησηηθφ
ηνκέα θαζψο θαη απφ άιιεο ρψξεο πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη κηα ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ επξεκάησλ ηεο
έξεπλαο. Να ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη άιια εξεπλεηηθά εξγαιεία, κέζνδνη πξνζέγγηζεο (πνζνηηθή κέζνδνο,
πνηνηηθή κέζνδνο, ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε, έξεπλα δξάζεο) κε ηε δπλαηφηεηα ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο,
αιιεινζπζρέηηζεο θαη εμαγσγήο αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα γεληθεπζνχλ.
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Δ παξνχζα εξγαζία επηρεηξεί λα παξνπζηάζεη ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε κίαο εθπαηδεπηηθήο
παξέκβαζεο πνπ έιαβε ρψξα ζε έλα επαξρηαθφ ζρνιείν ηεο Υαιθηδηθήο θαη απνηέιεζε κέξνο ελφο επξχηεξνπ
εθπαηδεπηηθνχ κεηαξξπζκηζηηθνχ ζρεδηαζκνχ απφ πιεπξάο ηεο δηνίθεζεο ηνπ ζρνιείνπ. Βπηπιένλ, επηρεηξεί λα
ζπλδέζεη ζπκπεξηθνξέο εγεζίαο, νη νπνίεο πξνάγνπλ θαιέο πξαθηηθέο ζηελ εθπαίδεπζε θαη δηαζθαιίδνπλ έλα
ήξεκν θαη αξκνληθφ ζρνιηθφ πεξηβάιινλ κε ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο χπαξμεο παξεκβάζεσλ κέζα ζηα πιαίζηα
δνκεκέλσλ πξνγξακκάησλ ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. ηελ εξγαζία ζα γίλεη αλαθνξά ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ,
ζηα πξνβιήκαηα πνπ ππήξραλ θαη ζηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ επέθεξαλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα γεληθφηεξα.
ηε ζπλέρεηα ζα ζπλδεζεί ν ξφινο θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ εγέηε κε ηελ πξνψζεζε πξαθηηθψλ πνπ ζηνρεχνπλ
ζηε κείσζε ησλ απεηιεηηθψλ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ παξαγφλησλ θαη ζηε
δηακφξθσζε ησλ ζπλζεθψλ εθείλσλ πνπ δηαζθαιίδνπλ ζεηηθφ θιίκα, επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ ηνπ
αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη πξνζθέξνπλ ηα ερέγγπα γηα ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ
καζεηή. Βπίζεο, ζα παξνπζηαζηεί ε ινγηθή ζχκθσλα κε ηελ νπνία επηιέρζεθε έλα πξφγξακκα ελδπλάκσζεο
ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζηελ πξνζπάζεηα κεηαξξχζκηζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, φπσο θαη νη αξρέο κε
βάζε ηηο νπνίεο ζρεδηάζηεθε ην πξφγξακκα απηφ. Βθηφο απηνχ, ζα γίλεη αλαθνξά ζηα ζηάδηα ηεο παξέκβαζεο,
θαζψο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απηή πινπνηήζεθε. Σέινο, ζα παξνπζηαζηνχλ νη δεμηφηεηεο πνπ απνθηήζεθαλ,
ηα απνηειέζκαηα πνπ είρε ε παξέκβαζε απηή, νη πξνζσπηθνί αλαζηνραζκνί ηεο εθπαηδεπηηθνχ/δηεπζχληξηαο
πνπ ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε ην πξφγξακκα, θαζψο θαη πξνηάζεηο γηα ην κέιινλ.
ΔΗΑΓΧΓΖ
Δ ελ ιφγσ παξέκβαζε έιαβε ρψξα ζε ζρνιείν κε πξνβιήκαηα παξαβαηηθφηεηαο φπνπ καζεηέο
πξνμελνχζαλ πιηθέο θζνξέο αιιά θαη εκπιέθνληαλ ζε πεξηπηψζεηο ζρνιηθήο βίαο (ιεθηηθήο ή θαη ζσκαηηθήο).
Πξνβιήκαηα πξνέθππηαλ θαη ζηελ επηθνηλσλία ησλ καζεηψλ πνπ παξνπζίαδαλ απνθιίλνπζεο ζπκπεξηθνξέο κε
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη ζπγθξνχζεηο θαη εληάζεηο ζηνλ ζρνιηθφ ρψξν. Ώλάκεζα
ζηα ζέκαηα πνπ πξνβιεκάηηδαλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζεσξνχληαλ ηξνρνπέδε ηφζν γηα ηνπο ζηφρνπο ηνπ
ζρνιείνπ φζν θαη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ καζεηψλ ήηαλ θαη ε ζπκπεξηθνξά άιισλ καζεηψλ κε πνιχ ρακειφ
πξνθίι, ρακειφ επίπεδν θνηλσληθνπνίεζεο κε πξνβιήκαηα ηφζν ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο φζν θαη
κε ηνλ εαπηφ ηνπο (αδπλακία επηθνηλσλίαο, ζπκαηνπνίεζε, ρακειή απηνεθηίκεζε θιπ). ε κηα πξνζπάζεηα λα
αληηκεησπηζηνχλ ηα θαηλφκελα απηά θαη λα πξνσζεζεί ν κεηαζρεκαηηζκφο ηεο θνπιηνχξαο ηνπ ζρνιείνπ
θξίζεθε απαξαίηεηε ε εθαξκνγή ελφο παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε ζθνπφ ηελ ελδπλάκσζε ηεο
ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο κηαο νκάδαο καζεηψλ. Σν πξφγξακκα αλέιαβε λα πινπνηήζεη ε δηεπζχληξηα ηνπ
ζρνιείνπ.
ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΣΗΚΖ ΖΓΔΗΑ
χκθσλα κε ηνλ Morgan (1996) o δηεπζπληήο-εγέηεο, αλάκεζα ζε άιια, είλαη απαξαίηεην λα
δεκηνπξγεί ην φξακα ηνπ ζρνιείνπ, θαζψο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ επίηεπμε ζηφρσλ. Βπίζεο
ζεκαληηθφ είλαη λα εγείηαη θαη λα ζπκκεηέρεη κε ην παξάδεηγκά ηνπ. Μηα κηθξήο θιίκαθαο έξεπλα, πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Παλεπηζηήκην Παηξψλ, εκθαλίδεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα απνδέρνληαη ην κνληέιν ηνπ
δηεπζπληή ππεξέηε-εγέηε πεξηζζφηεξν απφ ηα ππφινηπα κνληέια εγεζίαο (Γεσξγηάδνπ θαη Κακπνπξίδεο, 2005).
Ο ππεξέηεο-εγέηεο ππεξεηεί πξψηα θαη θαηφπηλ θαζνδεγεί (English et al, 1986) ρσξίο λα δηζηάζεη λα εξγαζηεί
ζαλ απιφο εθπαηδεπηηθφο, ψζηε λα εκπλεχζεη κε ην παξάδεηγκά ηνπ (ατηεο, 2005) αθνχ έρεη θαζνξίζεη κε
ζαθήλεηα ηνπο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ. πσο ππνζηεξίδεη ν Walker (2004) o δηεπζπληήο ελφο ζρνιείνπ είλαη
απηφο πνπ θαιείηαη λα αλαθαιχςεη ηνλ θνηλφ ηφπν ηνπ νξάκαηνο θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ ζρνιείνπ κε ηνπο
ζπληειεζηέο επίηεπμήο ηνπο, δειαδή ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο καζεηέο θαη ηνπο γνλείο. Δ εγεζία είλαη κηα
δηαιεθηηθή δηαδηθαζία (Watkins, 1986) πνπ επηδξά ζηελ παξαγσγή θαη αλαπαξαγσγή πξαθηηθψλ θαη δνκψλ θαη
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νδεγεί ζηε δεκηνπξγία ηεο πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ. Βπνκέλσο, ην λα αιιειεπηδξά ν
δηεπζπληήο κε ηνπο καζεηέο πξαγκαηνπνηψληαο θαιά ζρεδηαζκέλεο παξεκβάζεηο κε βάζε ηε ζηνρνζεζία ηεο
εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο απνηειεί κηα θαιή πξαθηηθή, ε νπνία κπνξεί λα εκπλεχζεη εθπαηδεπηηθνχο θαη λα
αλνίμεη ηνλ δξφκν πξνο έλα επξχηεξν πιαίζην αιιαγψλ.
Δ αιιειεπίδξαζε ηνπ δηεπζπληή κε ηνπο καζεηέο κπνξεί επίζεο λα ζπλδεζεί κε ηε κεηαζρεκαηηζηηθή
εγεζία. χκθσλα κε ηνλ Bass (1998), ε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία ζρεηίδεηαη κε ηελ θαζηέξσζε ελφο εγεηηθνχ
πξφηππνπ πνπ θεξδίδεη ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ νπαδψλ θαη επηδεηθλχεη ηα αθφινπζα
ραξαθηεξηζηηθά: Υάξηζκα,ηελ ηθαλφηεηα δειαδή ηνπ εγέηε λα παξέρεη φξακα θαη ζεβαζκφ πξνο ηελ νκάδα,
δηαλνεηηθή ππνθίλεζε, πξνψζεζε δειαδή ηεο λνεκνζχλεο θαη παξνρή θηλήηξσλ θαη εμαηνκηθεπκέλε εθηίκεζε,
ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζνρή θαη ην ελδηαθέξνλ πνπ δείρλεη ν εγέηεο ζηα άηνκα ηεο νκάδαο (Avolio θ.α,
1999). Έηζη εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο αιιειεπηδξνχλ κε απνηέιεζκα λα αλεβαίλνπλ ζε πςειφηεξα επίπεδα
αθνζίσζεο, αθηέξσζεο, παξαθίλεζεο θαη εζηθφηεηαο (Σζαπαηζάξεο, 2013) θαη επίζεο ελνπνηνχλ ηα θίλεηξά
ηνπο (Ράπηεο & ΐηηζηιάθε, 2007).
Έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε καζεηέο θαη καζήηξηεο Λπθείσλ ηεο Απηηθήο Βιιάδαο έδεημε φηη αλ
νη εθπαηδεπηηθνί εθδειψλνπλ ζηελ ηάμε πξνζσπηθέο δεμηφηεηεο ,δειαδή απηνξξχζκηζε θαη απηνέιεγρν
ζπλαηζζεκάησλ θαη αλαπηχζζνπλ ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο (θνηλσληθέο
δεμηφηεηεο, θίλεηξν θαη ελ-ζπλαίζζεζε,) ηφηε αλαπηχζζνπλ ράξηζκα, δηαλνεηηθή ππνθίλεζε θαη εμαηνκηθεπκέλε
εθηίκεζε δειαδή αζθνχλ κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία, θαη απηφ ζπλεπάγεηαη κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα
ηεο νκάδαο πνπ δηδάζθνπλ κηαο θαη νη καζεηέο ζέβνληαη θαη δέλνληαη ζπλαηζζεκαηηθά κε έλαλ
κεηαζρεκαηηζηηθφ εγέηε-θαζεγεηή ν νπνίνο επηβξαβεχεη ηηο πξνζπάζεηεο ηνπο, ελδηαθέξεηαη θαη είλαη
πξφζπκνο λα ηνπο βνεζήζεη ζην λα βειηηψζνπλ ηελ απφδνζε ηεο εξγαζίαο θαη λα αληαπνθξηζεί ζηηο
ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπο αλάγθεο (Αειιαηφιαο, 2013). Βίλαη ινγηθφ λα ζπκπεξάλεη θαλείο φηη ην ίδην θαη κάιηζηα
ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα ηζρχεη αλ ν ίδηνο ν δηεπζπληήο αλαιάβεη λα αζρνιεζεί κε ηνπο καζεηέο πινπνηψληαο έλα
πξφγξακκα, ην νπνίν πξνζδνθά λα απνηειέζεη έλα κέξνο ηεο πξνζπάζεηαο γηα κεηαζρεκαηηζκφ ηεο θνπιηνχξαο
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ.
ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΓΗΑ ΔΝΓΤΝΑΜΧΖ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ ΝΟΖΜΟΤΝΖ
Δ ζεκαζία ηεο αλάπηπμεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο είλαη ηεξάζηηα. χκθσλα κε έξεπλεο, ν
πςειφο δείθηεο λνεκνζχλεο (IQ) δελ εμαζθαιίδεη ηελ επαγγεικαηηθή θαη πξνζσπηθή επηηπρία, φπσο κπνξεί
λα πηζηεπφηαλ θάπνηε. Δ επηπρία εμαξηάηαη πεξηζζφηεξν απφ ηε ζρέζε καο κε ηνλ εαπηφ καο θαη ηνπο άιινπο
θαη ηα πςειά επίπεδα ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο νδεγνχλ ζηελ επηηπρία (Smigla & Pastoria 2000). Οη
Salovey & Mayer (1990) ππνζηήξημαλ φηη ηα άηνκα
πνπ έρνπλ ελζπλαίζζεζε, έρνπλ θαιχηεξε ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε, παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε
επαγγεικαηηθή εμέιημε θαη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηδάζθνληαη απφ αξλεηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο
θαη λα ηηο δηαρεηξίδνληαη, κε απνηέιεζκα λα ειαρηζηνπνηνχλ ηηο αξλεηηθέο ηνπο ζπλέπεηεο ( Wasielewski, 1985).
Ώληηζέησο, ρακειά επίπεδα ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζπλεπάγνληαη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα φπσο
ερζξηθφηεηα, θφβν, ζπκφ θαη αλαζθάιεηα (Scott-Ladd &Chan, 2004), θαζψο θαη κεησκέλε δηάζεζε γηα
ζπλεξγαζία, κεησκέλε ελέξγεηα θαη θνηλσληθή απνκφλσζε. (Bagshaw, 2000).
Με ηελ παξαδνρή φηη έλα πξφγξακκα ελδπλάκσζεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζα βνεζνχζε ηα
παηδηά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρνιείνπ λα αλαπηχμνπλ ηφζν ελδνπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο (ηθαλφηεηα ελδνζθφπεζεο,
απηνειέγρνπ, κεηαγλσζηηθήο ζεψξεζεο ησλ λνεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, αλαγλψξηζε ζπλαηζζεκάησλ θαη ηδεψλ,
νηθνδφκεζε αθξηβνχο εηθφλαο εαπηνχ, απνηειεζκαηηθφο πξνζδηνξηζκφο ζπκπεξηθνξάο) φζν θαη δηαπξνζσπηθέο
(ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο ηεο νπηηθήο, ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ησλ ηδεψλ θαη ησλ επηζπκηψλ ησλ άιισλ, θαηαλφεζε
ηεο δηαθνξεηηθφηεηάο ηνπο, επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε άιινπο ρσξίο πξνζηξηβέο) θξίζεθε ζθφπηκν ε
παξέκβαζε λα εζηηάζεη ζε ζπγθεθξηκέλνπο καζεηέο. Οη καζεηέο απηνί ήηαλ φζνη θαηά θαηξνχο είραλ δείμεη
δείγκαηα παξαβαηηθφηεηαο (βαλδαιηζκνί, βία), θαζψο θαη καζεηέο κε ρακειέο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο (ρακειή
απηνεθηίκεζε) ή κε πξνβιήκαηα ζηε δηαρείξηζε ηνπ άγρνπο. Σν ζχλνιν ησλ καζεηψλ απηψλ ήηαλ 16 θαη
πξνζηέζεθαλ 4 καζεηέο, νη νπνίνη θαηλνκεληθά δελ παξνπζίαδαλ θάπνην απφ ηα πξναλαθεξζέληα πξνβιήκαηα,
αιιά εληάρζεθαλ ζηελ νκάδα ηφζν γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ εμηζνξξνπηζηηθά, φζν θαη γηα ηελ απνθπγή ηνπ
ζηηγκαηηζκνχ ησλ ππφινηπσλ παηδηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα. ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ζεκεησζεί
φηη ηα παηδηά πξνζεγγίζηεθαλ δηαθξηηηθά, δέρηεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ νηθεηνζειψο θαη ζε απηφ ζπλαίλεζαλ νη
γνλείο ηνπο.
χκθσλα κε ηνλ Goleman (1996), ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε έρεη δχν βαζηθέο δηαζηάζεηο: Σηο
εζσηεξηθέο δηεξγαζίεο, νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην άηνκν δηαρεηξίδεηαη ζέκαηα ηνπ εαπηνχ
ηνπ θαη ηηο θνηλσληθέο δηεξγαζίεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα δηαρεηξίδεηαη ηηο ζρέζεηο ηνπ κε
ηνπο άιινπο. Πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί ην πξφγξακκα παξέκβαζεο ιήθζεθαλ ππφςε:
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1.
Σν ελνπνηεηηθφ κνληέιν ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ησλ Mayer, Salovey θαη Caruso (1999)
ζχκθσλα κε ην νπνίν νη ηθαλφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε αθνξνχλ ηελ αληίιεςε
θαη αλαγλψξηζε ζπλαηζζεκάησλ, ηελ αθνκνίσζή ηνπο ζηνλ ηξφπν ζθέςεο, ηελ θαηαλφεζή θαη ηε δηαρείξηζή
ηνπο.
2.
Σν κνληέιν ηνπ Goleman (1995), ζχκθσλα κε ην νπνίν ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε απνηειείηαη απφ
ηηο εμήο πέληε δηαζηάζεηο: Σελ απηεπίγλσζε, δειαδή ηελ αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηελ ψξα πνπ
δεκηνπξγνχληαη. Σελ απηνξξχζκηζε, δειαδή ηε ρεηξαγψγεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ ζπλαηζζεκάησλ ψζηε λα
αληηκεησπίδνληαη απνηειεζκαηηθά νη θαηαζηάζεηο ηεο δσήο. Σελ θηλεηνπνίεζε, δειαδή ηε ζηνρνζεζία, ηελ
εμεχξεζε θηλήηξσλ γηα ηνλ εαπηφ καο. Σελ ελζπλαίζζεζε, ηελ αλαγλψξηζε ηεο δηαθνξάο θαη θαηαλφεζε ησλ
ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ. Σέινο, ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, δειαδή ηελ ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο ησλ
ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ (επηξξνή, επηθνηλσλία, δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ, πξνψζεζε αιιαγψλ, εγεζία).
Βθηφο απφ ηα παξαπάλσ, ν ζρεδηαζκφο ηνπ παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο ελδπλάκσζεο ζηεξίρζεθε
ζηηο ηερληθέο βειηίσζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο πνπ πξνηείλεη ν Goleman (1998) θαη είλαη νη εμήο: 1.
Υαξηνγξάθεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ (αλαγλψξηζε, θαηαγξαθή, θαηαλφεζε, ψζηε λα γίλεη αληηιεπηφ κε πνην
ηξφπν ηα ζπλαηζζήκαηα επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά) 2. πλεηδεηή αληίιεςε ζπλαηζζεκάησλ, πνπ ζεκαίλεη
ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ επηπηψζεσλ πνπ έρνπλ ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα (πρ άγρνο, ζπκφο) ζην ίδην ην άηνκν
θαη ζηνπο άιινπο, ψζηε απηφ λα κπνξέζεη λα ηα ξπζκίζεη θαη λα ηα δηαρεηξηζηεί. 3. πλαηζζεκαηηθή
θαζνδήγεζε, θαηά ηελ νπνία ην άηνκν εθπαηδεχεηαη ζην λα εθθξάδεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ θαη λα θαζνδεγεί ηε
ζθέςε ηνπ κε ζεηηθφ ηξφπν, ψζηε λα ιάβεη ηε ζσζηή απφθαζε ζηα δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ. 4. Καιιηέξγεηα
ελζπλαίζζεζεο, θαηά ηελ νπνία ην άηνκν καζαίλεη λα «κπαίλεη» ζην ζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν ηνπ άιινπ, ψζηε λα
θαηαλνήζεη ηηο δηαθνξέο θαη λα δηαρεηξηζηεί πηζαλέο ζπγθξνχζεηο.
ΣΟΥΟΗ – ΥΔΓΗΑΜΟ – ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ
Σν πξφγξακκα είρε ζαλ βαζηθφ ζηφρν ηε κείσζε ησλ πξνβιεκαηηθψλ θαη επηζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ
ησλ καζεηψλ θαη ηαπηφρξνλα ηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ ηνπο κέζσ ηεο
ελδπλάκσζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπο λνεκνζχλεο. Οη επί κέξνπο ζηφρνη πεξηιάκβαλαλ ηελ αλαγλψξηζε ησλ
ζπλαηζζεκάησλ, ηελ αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο, θαζψο θαη επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ, φπσο είλαη ε
ελεξγεηηθή αθξφαζε. Βπηπιένλ, ην πξφγξακκα ζηφρεπε ζηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ,
αιιά θαη δεμηνηήησλ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ζπκνχ. Δ παξέκβαζε ζρεδηάζηεθε ψζηε λα πεξηιακβάλεη 15 δίσξεο
ζπλαληήζεηο κε ηελ νκάδα. Οη ζπλαληήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ κεηά ην πέξαο ησλ
καζεκάησλ, κία θνξά ηελ εβδνκάδα θαη δηήξθεζαλ ηεζζεξάκηζη κήλεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε
κηα αίζνπζα κε θπθιηθή δηάηαμε ζέζεσλ (κφλν θαξέθιεο), ψζηε λα ππάξρεη ρψξνο ηφζν γηα ηηο βησκαηηθέο
αζθήζεηο, φζν θαη γηα ηηο αζθήζεηο πνπ πεξηιάκβαλαλ ζπδήηεζε κε ηελ νινκέιεηα. ηελ αίζνπζα ππήξραλ
δηαζέζηκα θφιιεο Ώ4, ραξηί ηνπ κέηξνπ, ρξψκαηα (καξθαδφξνη, κπνγηέο θιπ), ηα θχιια εξγαζίαο θαη έλαο
πίλαθαο.
Δ εθπαηδεπηηθφο-δηεπζχληξηα ζρεδίαζε ην πξφγξακκα πάλσ ζε δχν άμνλεο, πνπ ν θάζε έλαο απφ απηνχο
είρε δχν ππνελφηεηεο:
1.Βγψ θαη ν εαπηφο κνπ
Ώ. Ώλαγλσξίδσ ηα ζπλαηζζήκαηά κνπ.
ΐ. Βθθξάδσ θαη δηαρεηξίδνκαη ηα ζπλαηζζήκαηά κνπ
2. Βγψ θαη νη άιινη
Ώ. Μπαίλσ ζηε ζέζε ηνπ άιινπ θαη ηνλ θαηαλνψ
ΐ. Αηαρεηξίδνκαη ηηο ζρέζεηο κνπ κε ηνπο άιινπο.
Πξνθεηκέλνπ ην πξφγξακκα λα απνδψζεη ηα κέγηζηα έπξεπε λα ζρεδηαζηεί ψζηε λα είλαη ηφζν
επράξηζην φζν θαη ρξήζηκν γηα ηνπο καζεηέο. Βπηιέρζεθε επνκέλσο κηα πνηθηιία αζθήζεσλ, νη νπνίεο θαη ζα
ήηαλ απνδνηηθέο σο πξνο ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα, αιιά θαη ζα πξνζέιθπαλ ην ελδηαθέξνλ ησλ
καζεηψλ. Οη δξαζηεξηφηεηεο πεξηιάκβαλαλ θαηαηγηζκφ ηδεψλ, παηρλίδη ξφισλ, ηερληθέο εθπαηδεπηηθνχ
δξάκαηνο (παγσκέλε εηθφλα, αλαθξηηηθή θαξέθια, δάζθαινο ζε ξφιν, παληνκίκα, δξακαηνπνίεζε), ηερληθέο
ζεάηξνπ θφξνπκ, θχιια εξγαζίαο, αλάιπζε, ζπδήηεζε, δσγξαθηθή, δεκηνπξγηθή γξαθή.
πγθεθξηκέλα: ηελ πξψηε ελφηεηα, φπνπ ζηφρνο ήηαλ ε αλαγλψξηζε θαη ραξηνγξάθεζε ησλ
ζπλαηζζεκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο ηδενζχειιαο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξαθνχλ ηα γλσζηά ζηα
παηδηά ζπλαηζζήκαηα. Παξνπζηάζηεθαλ θαη αλαιχζεθαλ θαη ιηγφηεξν γλσζηά ζηα παηδηά ζπλαηζζήκαηα, ψζηε
λα θαηαξηηζηεί έλα «γισζζάξη ζπλαηζζεκάησλ». Υξεζηκνπνηήζεθαλ θσηνγξαθίεο θαη πιηθφ απφ ην δηαδίθηπν,
ψζηε λα ζπζρεηηζηνχλ ηα ζπλαηζζήκαηα κε ηηο εηθφλεο. Βπηπιένλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηερληθή ηεο
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δξακαηνπνίεζεο θαη νη καζεηέο ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο, παίδνληαο ην παηρλίδη «παληνκίκα» παξνπζίαδαλ νη κελ
ηα ζπλαηζζήκαηα ελψ νη δε ηα κάληεπαλ. Μηα άιιε δξαζηεξηφηεηα απηήο ηεο ελφηεηαο ήηαλ ε ζπκπιήξσζε
θαξηψλ κε ζθνπφ λα αλαγλσξηζηνχλ νη ζπλζήθεο θαηά ηηο νπνίεο γελληέηαη έλα ζπλαίζζεκα. Οη θάξηεο
μεθηλνχζαλ κε θξάζεηο φπσο : «Νηψζσ ραξνχκελνο/ιππεκέλνο/ελζνπζηαζκέλνο/ζπκσκέλνο/αγρψδεο θιπ
φηαλ……» Οη καζεηέο ζπκπιήξσλαλ ηηο θξάζεηο, ηηο ζχγθξηλαλ κε απηέο ησλ άιισλ θαη αθνινπζνχζε
ζπδήηεζε. Σν εκεξνιφγην θαηαγξαθήο ζπλαηζζεκάησλ ήηαλ έλα άιιν κέζν, ψζηε νη καζεηέο λα θηάζνπλ λα
αλαγλσξίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλνπλ θαη λα ηα πεξηγξάθνπλ. Βπί κία εβδνκάδα ηα παηδηά ηεξνχζαλ
εκεξνιφγην θαη παξνπζίαζαλ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ θαηέγξαθαλ ζηε ζπλεδξία ηεο επφκελεο εβδνκάδαο. Μηα
άιιε δξαζηεξηφηεηα είρε ηίηιν «αθνχσ ην ζψκα κνπ» θαη είρε λα θάλεη κε ηε ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ
πνπ βηψλεηαη ην θάζε ζπλαίζζεκα κέζα απφ ην ζψκα θαη ηηο αηζζήζεηο ηνπ θάζε καζεηή. Οη καζεηέο απάληεζαλ
ζε εξσηήζεηο ηχπνπ: «ε πνην ζεκείν ηνπ ζψκαηφο ζνπ εληνπίδεηο ην ζπκφ;/ Πσο αληηδξά ην ζψκα ζνπ φηαλ
ιππάζαη/ Πνηα είλαη ηα ζεκάδηα πνπ ζνπ δίλεη ην ζψκα ζνπ θαη θαηαιαβαίλεηο φηη έρεηο άγρνο;». ηε ζπλέρεηα
ζπδήηεζαλ ηηο απαληήζεηο ηνπο θαη ηηο ζπλέθξηλαλ κε απηέο ησλ άιισλ παηδηψλ. Ώθνινχζεζε θαηεγνξηνπνίεζε
ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη αθνχ θαηαξηίζηεθε θαηάινγνο, θξεκάζηεθε ζε εκθαλέο ζεκείν ζηελ ηάμε. Σέινο,
δφζεθε ζε θάζε παηδί απφ κία θάξηα πνπ πεξηέγξαθε κία θαηάζηαζε. Σα παηδηά αλαγλψξηζαλ, πεξηέγξαςαλ θαη
θαηνλφκαζαλ ηα φζα αηζζάλζεθαλ κέζα απφ απηή ηελ θαηάζηαζε. Δ ελφηεηα απηή ήηαλ δηάξθεηαο 6 σξψλ.
Δ δεχηεξε ελφηεηα ζρεηηδφηαλ κε ηελ έθθξαζε θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ καο. Οη καζεηέο
ελζαξξχλζεθαλ λα εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ πεξηέγξαςαλ ζην πξνεγνχκελν ζηάδην κε δεκηνπξγηθφ
ηξφπν (δξακαηνπνίεζε, δσγξαθηθή, ηζηνξία, πνίεκα θιπ). ε απηφ ην ζηάδην δφζεθαλ ζηα παηδηά ζελάξηα θαη
θιήζεθαλ λα αλαπαξαζηήζνπλ κέζσ δξακαηνπνίεζεο ην πψο εθθξάδνληαη θαη πσο αληηδξνχλ ζηηο δηάθνξεο
θαηαζηάζεηο/εξεζίζκαηα. Ώθνινχζεζε ζπδήηεζε θαη αμηνιφγεζε γηα ην πψο δηαρεηξίδεηαη ν θαζέλαο ηα
πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαη κίιεζαλ γηα ηηο ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα έρεη ε έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ
ηνπο ζηνπο ίδηνπο. Κιήζεθαλ λα απαληήζνπλ αλ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνλ ηξφπν πνπ εμέθξαζαλ ηα
ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη αλ ζα άιιαδαλ θάηη. Μηα άιιε δξαζηεξηφηεηα ήηαλ ην «Ξέξσ πφηε ζα ληψζσ….». Οη
καζεηέο θαηνλφκαζαλ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ ηνπο θάλνπλ λα βηψζνπλ έλα ζπλαίζζεκα, ην ηη ππξνδνηεί απηά ηα
ζπλαηζζήκαηα θαη πεξηέγξαςαλ ηα ζηάδηα εμέιημεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο (πρ απφ κηθξή αλεζπρία ζην
αλεμέιεγθην άγρνο). Γσγξάθηζαλ ην ζεξκφκεηξν ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο, θαζψο θαη ηδενγξάκκαηα
πξνθεηκέλνπ λα απνηππψζνπλ ηα παξαπάλσ. Σα έξγα απηά θξεκάζηεθαλ ζηνπο ηνίρνπο ηεο ηάμεο. Δ επφκελε
δξαζηεξηφηεηα νλνκαδφηαλ «Κάλσ ηελ θξίζε επθαηξία». Βδψ ηα παηδηά ελζαξξχλζεθαλ λα πξνζπαζήζνπλ λα
κεηαζρεκαηίζνπλ κηα άζρεκε θαηάζηαζε θάλνληαο ζσζηή δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο. Σνπο δφζεθαλ
ζελάξηα κε θαηαζηάζεηο πνπ πξνθαινχζαλ αθξαία ζπλαηζζήκαηα. ε νκάδεο νη καζεηέο θιήζεθαλ λα
ζθεθηνχλ ην πξνζδνθψκελν απνηέιεζκα θαη λα δψζνπλ κηα θαιή θαη αζθαιή ιχζε ρξεζηκνπνηψληαο ζεηηθή
θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε. Καηέιεμαλ φηη ε ςπρξαηκία θαη ε αηζηφδνμε νπηηθή βνεζά, άξα ε ξχζκηζε ησλ
απζφξκεησλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη αλαγθαία. Έγηλε ζπδήηεζε θαη θαηαγξαθή ηερληθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ
πξνθεηκέλνπ λα δηαρεηξηζηνχλ ηα ζπλαηζζήκαηα (πρ εξεκία, απνζηαζηνπνίεζε, έλαο πεξίπαηνο, κνπζηθή,
ραιάξσζε, ζπδήηεζε, αλαδξνκή ζε επράξηζηεο ζηηγκέο). Βπηπιένλ αμηνιφγεζαλ ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο θάζε
πεξίπησζεο θαη ζπδήηεζαλ γηα ην αλ ε αξρηθή αληίδξαζε πνπ πξνθάιεζε ην γεγνλφο ήηαλ ηειηθά
δηθαηνινγεκέλε ή ππεξβνιηθή. Δ ελφηεηα απηή ήηαλ δηάξθεηαο 8 σξψλ.
Δ επφκελε ελφηεηα είρε λα θάλεη κε ηελ ελζπλαίζζεζε θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ άιισλ. Ώξρηθά νη καζεηέο
θιήζεθαλ λα θάλνπλ αλαδξνκή ζε πεξηπηψζεηο πνπ έθαλαλ ιάζε, αληέδξαζαλ ππεξβνιηθά ή έβιαςαλ άιινπο.
Καηφπηλ έγηλε ζπδήηεζε θαη νη ίδηνη απάληεζαλ ζε εξσηήζεηο φπσο γηαηί ην έθαλαλ, αλ έρνπλ κεηαληψζεη ή αλ
ζα άιιαδαλ θάηη. πδεηήζεθε επίζεο ην θαηά πφζν ζα ήζειαλ λα ηνπο ραξαθηεξίδνπλ κε βάζε έλα αηπρέο
πεξηζηαηηθφ. ηε ζπλέρεηα ε εθπαηδεπηηθφο παξνπζίαζε κηα ηζηνξία, ζηελ νπνία έλαο καζεηήο πξνθαιεί
πξνβιήκαηα ζην ζρνιείν θαη ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. Ώμηνπνηήζεθε ε ηερληθή «δάζθαινο ζε ξφιν», ε
εθπαηδεπηηθφο-δηεπζχληξηα αλέιαβε ηνλ ξφιν ηνπ ελ ιφγσ καζεηή θαη ηα παηδηά απεχζπλαλ εξσηήζεηο
πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ ηνπο ιφγνπο πνπ ν ζπγθεθξηκέλνο καζεηήο ιεηηνπξγνχζε έηζη. Ώθνινχζεζε
ζπδήηεζε θαηά ηελ νπνία έγηλε θαηαλνεηφ φηη ν καζεηήο ιεηηνπξγνχζε έηζη ιφγσ δηαθφξσλ πξνβιεκάησλ θαη ν
ραξαθηεξηζκφο «αιήηεο» πνπ ηνπ δηλφηαλ ήηαλ άδηθνο. Δ επφκελε δξαζηεξηφηεηα ήηαλ λα θαηαγξάςνπλ νη
καζεηέο θάπνηνπο ραξαθηεξηζκνχο πρ ςεχηεο, θπηφ, θιέθηεο, ληαήο, αγελήο θιπ. Σα επίζεηα θαηαγξάθεθαλ, νη
καζεηέο ρσξίζηεθαλ ζε δεπγάξηα θαη ην θάζε δεπγάξη έθηηαμε κηα ηζηνξία ε νπνία αηηηνινγνχζε ην γηαηί έλα
άηνκν κπνξεί λα έρεη ιάβεη απηνχο ηνπο ραξαθηεξηζκνχο. ηε ζπλέρεηα ν έλαο απφ απηνχο αλέιαβε ηνλ ξφιν
πνπ αληαπνθξηλφηαλ ζηνλ ραξαθηεξηζκφ θαη παξνπζίαζε ηελ ηζηνξία κέζσ ηεο ηερληθήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
δξάκαηνο «αλαθξηηηθή θαξέθια». Ώθνινχζεζε ζπδήηεζε ζρεηηθή κε ηα ζηεξεφηππα θαη ηελ εηηθεηνπνίεζε. Δ
δηάξθεηα ηεο ηξίηεο θάζεο ηεο παξέκβαζεο ήηαλ 6 ψξεο.
Δ ηειεπηαία ελφηεηα ζρεηηδφηαλ κε ηε δηαρείξηζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο άιινπο θαη ηε δηαρείξηζε ησλ
ζπγθξνχζεσλ. Βδψ αμηνπνηήζεθαλ νη κειέηεο πεξίπησζεο, ζηηο νπνίεο παξνπζηαδφηαλ κηα πξνβιεκαηηθή
θαηάζηαζε θαη νη καζεηέο θαινχληαλ λα βξνπλ ιχζεηο. Βπηπιένλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ηερληθέο ηεο
δξακαηνπνίεζεο θαη ησλ παηρληδηψλ ξφισλ, αιιά θαη ηνπ ζεάηξνπ θφξνπκ. Οη καζεηέο αλαιάκβαλαλ ξφινπο
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ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ παξνπζηαδφηαλ θαη πξνζπαζνχζαλ λα δξάζνπλ, ψζηε λα ππάξμεη ην θαιχηεξν δπλαηφ
απνηέιεζκα. Καηφπηλ γηλφηαλ ζπδήηεζε θαηά ηελ νπνία αλαιχνληαλ νη ζπκπεξηθνξέο, νη ηερληθέο δηαρείξηζεο
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ θαη γηλφηαλ πξνηάζεηο γηα ηελ νξζφηεξε αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο. Καηαξηίζηεθε
κε απηφλ ηνλ ηξφπν έλαο πίλαθαο κε ελδεδεηγκέλεο πξαθηηθέο πνπ βνεζνχλ ζηελ αληηκεηψπηζε θξίζεσλ θαη
ζπγθξνχζεσλ (πρ αθνχσ πξνζεθηηθά, αλαγλσξίδσ ηα ζπλαηζζήκαηά κνπ, ηα αλαιχσ, ηα ειέγρσ
ρξεζηκνπνηψληαο ηερληθέο πνπ κνπ ηαηξηάδνπλ, απνζηαζηνπνηνχκαη, παίξλσ ηνλ ρξφλν κνπ, κπαίλσ ζηε ζέζε
ηνπ άιινπ, αλαγλσξίδσ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, ηνλ δηθαηνινγψ, ζέβνκαη ηηο απφςεηο ηνπ, εζηηάδσ ζην παξφλ θαη
φρη ζην παξειζφλ, κηιψ ήξεκα, θνπβεληηάδσ, ιέσ απηφ πνπ ζέισ κε ήξεκν ηξφπν πξνηείλνληαο ιχζεηο,
δηαπξαγκαηεχνκαη θιπ). ε απηφ ην ζηάδην κειεηήζεθαλ πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζηε ζρνιηθή βία θαη
γεληθά ζε παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζην ζρνιείν. Βδψ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ε ηερληθή ζεάηξνπ θφξνπκ. Καηά
ηε δξακαηνπνίεζε ησλ πεξηπηψζεσλ απφ ηνπο καζεηέο, νη καζεηέο-ζεαηέο κπνξνχζαλ λα παξέκβνπλ φπνπ
ζεσξνχζαλ αλαγθαίν, λα αλαιάβνπλ ξφιν/νπο θαη λα νδεγήζνπλ ζηελ απνθιηκάθσζε ηεο θξίζεο κε ηνλ ηξφπν
πνπ ζεσξνχζαλ πην θαηάιιειν. Δ δηάξθεηα ηεο ηέηαξηεο θάζεο ηεο παξέκβαζεο ήηαλ 8 ψξεο.
ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ ΠΟΤ ΑΠΟΚΣΖΘΖΚΑΝ
Μέζα απφ ην δνκεκέλν πξφγξακκα παξέκβαζεο πνπ πεξηγξάθεθε νη καζεηέο θαηάθεξαλ λα
αληαπνθξηζνχλ ζηνλ βαζηθφ ζηφρν ηνπ, πνπ ήηαλ ε βειηίσζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ηνπο θαη λα
απνθηήζνπλ ηηο παξαθάησ ζρεηηθέο δεμηφηεηεο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηηο ελδνπξνζσπηθέο θαη δηαπξνζσπηθέο
ηθαλφηεηεο:
Βπίγλσζε ζπλαηζζεκάησλ
Ώλάιπζε ζπλαηζζεκάησλ
Καζνξηζκφο αηηίσλ ησλ ζπλαηζζεκάησλ
Πξνζδηνξηζκφο ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο
Καηεγνξηνπνίεζε ζπλαηζζεκάησλ
Υαξηνγξάθεζε ηεο δηαβάζκηζήο ηνπο
χγθξηζε θαη αληηπαξάζεζή ηνπο
Υξεζηκνπνίεζε ιεμηινγίνπ ζπλαηζζεκάησλ θαη έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ
«Άθνπζκα» ηνπ ζψκαηνο γηα λα εξκελεπηεί κηα θαηάζηαζε
Πξφβιεςε ζπλαηζζεκάησλ
Αηαρείξηζε ζπλαηζζεκάησλ ρξεζηκνπνηψληαο ρηνχκνξ, δεκηνπξγηθή ζθέςε θαη αηζηνδνμία, ψζηε λα ππάξμεη ε
επηζπκεηή έθβαζε.
Ώλάιεςε επζχλεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ
Ώπνδνρή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο ησλ άιισλ
εβαζκφο πξνο ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ
Ώπνθπγή απφδνζεο ραξαθηεξηζκψλ
Αηθαηνιφγεζε πξάμεσλ ησλ άιισλ
Ώπνθπγή θαθφβνπιεο θαη αλεδαθηθήο θξηηηθήο.
Υξεζηκνπνίεζε ηερληθψλ επίιπζεο δηακαρψλ κε ζεηηθφ ηξφπν.
Βπηινγή αηηίαο ζχγθξνπζεο.
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Σν πξφγξακκα παξέκβαζεο εμειίρζεθε γεληθψο νκαιά θαη είρε ζεηηθά απνηειέζκαηα. Έγηλε εκθαλέο,
αθφκα θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, φηη νη καζεηέο ζηαδηαθά απνθηνχζαλ ζπλείδεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη
ησλ πξάμεψλ ηνπο, θαζψο θαη ηνλ έιεγρν απηψλ. Οη θζνξέο ζην ζρνιείν πεξηνξίζηεθαλ ζεακαηηθά, φπσο θαη ηα
πεξηζηαηηθά βίαο –ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα.
Ώμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη νη ζπκκεηέρνληεο ιεηηνχξγεζαλ ζαλ νκάδα, παξφηη εηεξφθιεηε. Σα
παηδηά απηά θαίλεηαη πσο αλέπηπμαλ δεζκνχο θαη ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ζρέζεηο αθφκα θαη κεηά ην πέξαο ηνπ
πξνγξάκκαηνο. Βίλαη επίζεο εληππσζηαθφ ην φηη θάπνηα παηδηά κε αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο θάλνπλ παξέα θαη
ιεηηνπξγνχλ πξνζηαηεπηηθά απέλαληη ζε καζεηέο κε ρακειή απηνεθηίκεζε θαη πξνβιήκαηα θνηλσληθνπνίεζεο.
Οη ηειεπηαίνη παξνπζηάδνπλ θάπνηα βειηίσζε ζε απηά ηα ζέκαηα, αιιά ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε έλα κειινληηθφ
πξφγξακκα κε απνθιεηζηηθφ ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο θξίλεηαη απαξαίηεηε, κηαο θαη ζηελ
παξνχζα παξέκβαζε ν ρξφλνο δελ επαξθνχζε, ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζνχλ δξαζηεξηφηεηεο θαη αζθήζεηο κε
ζθνπφ ηελ ελίζρπζή ηεο. Γεληθψο ν ρξφλνο ήηαλ πεξηνξηζκέλνο θαη ζα είρε ελδηαθέξνλ ην παξφλ πξφγξακκα λα
πξαγκαηνπνηεζεί κειινληηθά, λα εληζρπζεί κε πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα θαιχςεη ρξνληθά
κεγαιχηεξε πεξίνδν.
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Έλα επηπιένλ ζεκείν πνπ πξέπεη λα ηνληζηεί είλαη φηη ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ παξφηη εζεινληηθή
ήηαλ παξαπάλσ απφ ηθαλνπνηεηηθή, ρσξίο βέβαηα λα παξαβιέςνπκε θαη απνπζίεο ζε θάπνηεο ζπλεδξίεο, ζε
ινγηθά φκσο πιαίζηα. Οη καζεηέο απηνί έρνπλ εθπαηδεπηεί θαη πέξα απφ ην πξνζσπηθφ φθεινο πνπ απνθφκηζαλ
απνηεινχλ θεθάιαην γηα ην ίδην ην ζρνιείν. Δ ζπγθξφηεζε νκάδαο δηακεζνιάβεζεο θαη αληηκεηψπηζεο
ζπγθξνχζεσλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ζα ήηαλ πνιχ σθέιηκε γηα ηε ζρνιηθή κνλάδα. Οη καζεηέο απηνί
κπνξνχλ επίζεο λα ιεηηνπξγήζνπλ ειεγρφκελα σο πνιιαπιαζηαζηέο ζε κειινληηθή επαλάιεςε ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο εθπαηδεπηηθνχο έηζη ψζηε λα επσθειεζνχλ απφ ηα απνηειέζκαηά ηνπο
φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνη καζεηέο.
Σν γεγνλφο φηη ην πξφγξακκα πινπνηήζεθε απφ ηε δηεπζχληξηα αμηνινγήζεθε ζεηηθά απφ ηνπο γνλείο
ησλ καζεηψλ θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη βνήζεζε ψζηε λα νηθνδνκεζεί κηα ζρέζε εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ
ηξηψλ βαζηθψλ ππιψλσλ ηεο ζρνιηθήο δσήο. Ώξθεηνί εθπαηδεπηηθνί εθδήισζαλ ελδηαθέξνλ λα
πξαγκαηνπνηήζνπλ παξεκβάζεηο ή λα αζρνιεζνχλ κε άιινπ είδνπο πξνγξάκκαηα πνπ ζα εμππεξεηνχλ ην φξακα
γηα έλα αξκνληθφ θαη δεκηνπξγηθφ ζρνιηθφ πεξηβάιινλ πξφζθνξν γηα κάζεζε θαη πξνζσπηθή αλάπηπμε. Σν πην
ζεκαληηθφ απφ φια φκσο ήηαλ φηη δηεπζχληξηα θαη καζεηέο δεκηνχξγεζαλ κηα ζρέζε ζεβαζκνχ, απνδνρήο θαη
εθηίκεζεο. Βπίζεο δέζεθαλ ζπλαηζζεκαηηθά, θαζψο νη ηειεπηαίνη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο έιαβαλ
αηνκηθή πξνζνρή, ζεηηθή ελέξγεηα, ελζάξξπλζε, επηβεβαίσζε θαη θίλεηξα. Δ χπαξμε πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ ελδπλάκσζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο είρε σο απνηέιεζκα εμνκαιπλζνχλ νη
ζπγθξνχζεηο θαη λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη αλεπηζχκεηεο ζπκπεξηθνξέο.
ΔΠΗΛΟΓΟ
Σν πξφγξακκα απηφ απνηέιεζε κηα κεγάιε πξφθιεζε ζε πνιιά επίπεδα θαη ην φηη απέδσζε ζεηηθά
απνηειέζκαηα εληζρχεη ηνλ αληίθηππφ ηνπ ζηα παηδηά, ζηελ εθπαηδεπηηθφ-δηεπζχληξηα, αιιά θαη ζηνλ
εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ. H παξέκβαζε μεθίλεζε κε ην εξψηεκα γηα ην αλ ε ελδπλάκσζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ
δεμηνηήησλ κπνξεί λα επηθέξεη ζεηηθέο αιιαγέο ζε έλα επηβαξπκέλν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ κε ηδηαίηεξα
πξνβιήκαηα θαη αλ ε πινπνίεζή ηνπ απφ ηε δηεπζχληξηα ηνπ ζρνιείνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη εληζρπηηθά. Tν
απνηέιεζκα θαίλεηαη λα δηθαηψλεη ηελ πξνζπάζεηα θαη λα ελζαξξχλεη ηελ εθπαηδεπηηθφ ηφζν γηα αμηνπνίεζε
ηνπ παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζην κέιινλ, φζν γηα πεξαηηέξσ κεζνδηθή θαη επηζηεκνληθή έξεπλα.
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ΠΒΡΕΛΔΦΔ
Δ ρνιηθή Αηακεζνιάβεζε είλαη κία κέζνδνο γηα ηελ εηξεληθή δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ησλ
πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ κέζα ζην ζρνιείν, θπξίσο κεηαμχ ησλ καζεηψλ. Βπηκνξθσκέλνη καζεηέο ησλ
κεγαιχηεξσλ ηάμεσλ ηνπ ζρνιείνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ππεχζπλνπο γηα ηε ζρνιηθή δηακεζνιάβεζε
εθπαηδεπηηθνχο, γίλνληαη δηακεζνιαβεηέο γηα ηελ επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ ζηε ζρνιηθή
θαζεκεξηλφηεηα κεηαμχ ησλ καζεηψλ. Σειηθφο ζηφρνο είλαη ε πξφιεςε ηεο ελδνζρνιηθήο βίαο θαη ε δηαρείξηζε
ησλ ζπγθξνχζεσλ κε αλάπηπμε δεμηνηήησλ φπσο ν δηάινγνο, ε ελεξγεηηθή αθξφαζε, ε ελζπλαίζζεζε θαη ε
ζπλεξγαζία, πξνο απνθπγή ηηκσξηψλ θαη πνηλψλ.
ηε ζχγρξνλε Βιιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ε νηθνλνκηθή θξίζε ησλ ηειεπηαίσλ δέθα εηψλ επέθεξε
αχμεζε ησλ επάισησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ κεηαθέξνληαο ηα πξνβιήκαηα ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο ζηνλ
θνηλσληθφ ηζηφ, δεκηνπξγψληαο κηα παξάιιειε αλζξσπηζηηθή θξίζε, ε νπνία απεηιεί ηελ πγεία, ηε κφξθσζε
αθφκα θαη ηε δσή ησλ αλζξψπσλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα πξνζηέζεθε κηα λέα επάισηε νκάδα ζηελ Βιιεληθή
θνηλσλία, απηή ησλ πξνζθχγσλ. Παηδηά κε δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο, δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο θαη γιψζζεο
πξνζπαζνχλ θαζεκεξηλά λα επηθνηλσλήζνπλ θαη λα θνηλσληθνπνηεζνχλ κέζα ζην ζρνιείν, «ζθνληάθηνληαο» ζε
αληηθεηκεληθά πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο, ιφγσ γιψζζαο, αιιά θαη ζε πξνθαηαιήςεηο, ξαηζηζηηθέο αληηιήςεηο
θαη θφβνπο. Οη ζπγθξνχζεηο εληείλνληαη θαη ηα πνζνζηά εκθάληζεο ζρνιηθήο βίαο -ςπρνινγηθήο ή ζσκαηηθήο(bullying) απμάλνληαη ζπλερψο.
Σν παξφλ άξζξναπνηειεί κηα πξνζπάζεηα εμεχξεζεο ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο ησλ θξνπζκάησλ ζρνιηθνχ
εθθνβηζκνχ θαη βίαο.Δ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε εζηηάδεη ζηε κειέηε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ζρνιηθήο
δηακεζνιάβεζεο σο πνιηηηθήο γηα ηελ πξφιεςε ησλ θξνπζκάησλbullying,κέζσ ηεο αλάπηπμεο δεμηνηήησλ
δηαρείξηζεο θαη εηξεληθήο επίιπζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ.
Ώξρηθά νξίδεηαη ην πξφβιεκα ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ θαη ηεο βίαο ζηα ζρνιεία θαη ζηε ζπλέρεηα
επηρεηξείηαη κηα αλάιπζε ησλ επηπηψζεψλ ηνπο ζηελ Βιιεληθή ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα κέζα απφ παξάζεζε
εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ. Ώλαδεηθλχνληαη επηζηεκνληθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία ηεο ζρνιηθήο
δηακεζνιάβεζεο θαη ηελ εθαξκνγήο ηεο, ππνζηεξίδνληαο ηελ αλάγθε γηα ηελ πηνζέηεζε ηεο ζρνιηθήο
δηακεζνιάβεζεο σο κέζν επίιπζεο δηαθνξψλ θαη κέζν πξφιεςεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο βίαοζην ζχγρξνλν
Βιιεληθφ ζρνιείν.
Λέμεηο θιεηδηά: ζχγθξνπζε, ζρνιηθή βία, ζρνιηθφο εθθνβηζκφο, ζρνιηθή δηακεζνιάβεζε
ΒΕΏΓΧΓΔ
Οη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ απνηεινχλ θαηλφκελν πνπ παξαηεξείηαη ζε φιεο ηηο επνρέο θαη
ζε φιεο ηηο θνηλσλίεο. Σα επίπεδα έληαζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ κπνξεί λα δηαθέξνπλ θαη κπνξεί λα δηαρεηξίδνληαη
κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαη αθνινπζνχκελεο κεζφδνπο. Δ ζχγθξνπζε θιηκαθψλεηαη θαη αλαπηχζζεηαη
θπξίσο φηαλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ κπνξνχλ ή δελ γλσξίδνπλ πψο λα επηθνηλσλήζνπλ αλνηρηά θαη
εηιηθξηλά(ΐαζηιείνπ & Κεράνγινπ, 2015). Σα πξνγξάκκαηα ρνιηθήο Αηακεζνιάβεζεο παξέρνπλ ζηνπο λένπο
θαη ηνπο ελήιηθεο ηα εξγαιεία θαη ηηο δεμηφηεηεο γηα ηε κε βίαηε επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ.
Βλψ ζηελ Βιιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα ε ζρνιηθή δηαξξνή απμάλεηαη ζπλερψο, νη καζεηέο
πνπ παξακέλνπλ ζηελ εθπαίδεπζε επεξεαζκέλνη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε θηψρεηα θαη ηα νηθνλνκηθά θαη
θνηλσληθά αδηέμνδα πνπ αληηκεησπίδνπλ, κεηαθέξνπλ ζην ζρνιείν ηελ αλαζθάιεηα, ηελ έληαζε θαη ηα
πξνβιήκαηα πνπ βαξαίλνπλ ηελ νηθνγέλεηα.
Μέζα ζε απηφ ην θιίκα είλαη εχθνιν λα εληαζνχλ νη δηαθνξέο, λα δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα θαη
πξνζηξηβέο θαη λα απμάλνληαη νη ζπγθξνχζεηο κέζα ζην ζρνιείν, ην νπνίν αλαπαξάγεη ην επξχηεξν θνηλσληθφ
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γίγλεζζαη. Βπηπιένλ, ιφγσ ηνπ επαίζζεηνπ ξφινπ ηνπ ζρνιείνπ θαη ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ζην ζρνιηθφ
πεξηβάιινλ νκάδσλ κε δηαθνξεηηθή ζέζε, αληίιεςε θαη πξνζδνθίεο ζρεηηθά κε ην ζρνιηθφ πιαίζην εθπαηδεπηηθνί, καζεηέο θαη γνλείο- ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ κπνξεί λα δηνγθψλνληαη θαη λα
δξακαηνπνηνχληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ.
Σα απνηειέζκαηα ησλ ζπλερψλ πεξηζηαηηθψλ ζπγθξνχζεσλ κέζα ζην ζρνιείν φκσο θαίλεηαη λα
επεξεάδνπλ θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ, Αηεπζπληέο θαη εθπαηδεπηηθνχο. Δ Τπεξεζία πκβνπιεπηηθήο θαη
Βπαγγεικαηηθήο Ώγσγήο ηεο Αηεχζπλζε Μέζεο Βθπαίδεπζεο Κχπξνπ αλαθέξεη φηη ζε ζρνιεία ζηα νπνία ηα
πνζνζηά βίαο, παξαβαηηθφηεηαο θαη ζπγθξνχζεσλ εκθαλίδνπλ ςειά πνζνζηά, εκθαλίδεηαη κεγάινο αξηζκφο
απνπζηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ. Ώληίζηνηρα νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ δπζθνξία, αχμεζε ηνπ ζηξεο,
κείσζε θηλήηξσλ θαη ελδηαθέξνληνο γηα ην αληηθείκελφ ηνπο θαη εθδήισζε επηζπκίαο λα κεηαηεζνχλ.
Σέινο, ε επηβνιή πνηλψλ ρσξίο πξνζπάζεηα γηα επίιπζε θαη δηαρείξηζε ησλ ζρνιηθψλ ζπγθξνχζεσλ
δεκηνπξγεί ζπλαηζζήκαηα ελνρήο ζηνπο «ζχηεο» θαη θφβνπ ζηνπο ππφινηπνπο καζεηέο, θαζψο ε απνθαηάζηαζε
εκθαλίδεη εθδηθεηηθή ή ηηκσξεηηθή κνξθή. Δ εμέιημε απηή δελ σθειεί ζηελ ζηαζεξή κείσζε ηνπ θαηλνκέλνπ
θαη κπνξεί λα θαιιηεξγήζεη πεξαηηέξσ αλάινγεο ζπκπεξηθνξέο, ή θαη λα νδεγήζεη ζε εδξαίσζή ηνπο κέζσ ηνπ
κεραληζκνχ ηεο «απηνεθπιεξνχκελεο πξνθεηείαο». Να παγηνπνηεζεί δειαδή ζηελ ςπρνινγία θαη ζηελ
αληίιεςε ηνπ «ζχηε» ελφο επεηζνδίνπ ν ξφινο ηνπ ζαλ δξάζηεο-ζχηεο εθθνβηζκνχ (Ααζθαιάθεο, 2016).
Σν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ε ζρνιηθή Αηεχζπλζε, νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη γνλείο νθείινπλ λα δηαθπιάμνπλ
ηελ εηξεληθή ζπλχπαξμε ησλ καζεηψλ θαη λα δηαπαηδαγσγήζνπλ ηνπο λένπο αλζξψπνπο εκπλένληάο ηνπο εζηθέο
αμίεο, φπσο ε δεκνθξαηία, ν ζεβαζκφο θαη ε ζπλεξγαζία πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζνχλ ζπλαηζζεκαηηθά θαη
θνηλσληθά θαη λα εμειηρζνχλ ζε ελήιηθεο πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ έλα θαιχηεξν θφζκν εμππεξεηψληαο έηζη ην
ζθνπφ ηεο εθπαίδεπζεο (Μελίθε, 2017).
ΐΕΐΛΕΟΓΡΏΦΕΚΔ ΏΝΏΚΟΠΔΔ
1.

Μεζνδνινγία

Δ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ην παξφλ άξζξν είλαη ε εχξεζε, ζπγθέληξσζε θαη κειέηε
επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ θαη πεγψλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο ζρνιηθήο δηακεζνιάβεζεο, έηζη ψζηε λα
αλαδεηρζεί ε δηαδηθαζία ηεο ζρνιηθήο δηακεζνιάβεζεο σο πνιηηηθήο γηα ηελ πξφιεςε ησλ θξνπζκάησλ
ζρνιηθήο βίαο θαη εθθνβηζκνχ θαη σο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο δεμηνηήησλ δηαρείξηζεο θαη εηξεληθήο επίιπζεο
ησλ ζπγθξνχζεσλ απφ ηνπο καζεηέο.
Δ βηβιηνγξαθία είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλε θαζψο, ελψ ζην εμσηεξηθφ ε ζρνιηθή δηακεζνιάβεζε
εθαξκφδεηαη απφ ην 1980 κε ζεηηθά απνηειέζκαηα,ζηνλ Βιιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ρψξν εθαξκφδεηαη κφιηο ηα
ηειεπηαία ρξφληα, ζε κεκνλσκέλα ζρνιεία, κε εμίζνπ πνιχ ζεηηθά απνηειέζκαηα (Θάλνο, 2017). Εδηαίηεξα
κειεηήζεθαλ ε έξεπλαησλ Κνθθέβε θ.α.,ην 2015 ζρεηηθά κε ηε ζρνιηθή βία ζηα Βιιεληθά ζρνιεία, θαζψο θαη
νη έξεπλεο ησλ Turnukluaetal. ην 2009 θαη 2010, νη νπνίεο θαηαγξάθνπλ πνζνηηθά δεδνκέλα γηα ηα
απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ηεο ζρνιηθήο δηακεζνιάβεζεο ζε δεκνηηθά ζρνιείαηεο Σνπξθίαο.
2.

Δ ζχγθξνπζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο

«Σν αληίζεην ελφο γεγνλφηνο είλαη έλα ςέκα. Σν αληίζεην κηαο βαζεηάο εδξαησκέλεο αιήζεηαο κπνξεί
θάιιηζηα λα είλαη κηα άιιε βαζεηά εδξαησκέλε αιήζεηα.» Neils Bohr, Φπζηθφο
Κάζε γεγνλφο πεξηιακβάλεη κηα αληηθεηκεληθή αιήζεηα. κσο νη αλάγθεο, νη αλαζθάιεηεο, ηα
ζηεξεφηππα επεξεάδνπλ ηελ πξνζσπηθή νπηηθή ηνπ θαζελφο γηα ηα γεγνλφηα, έηζη πνπ δεκηνπξγείηαη κηα
πξνζσπηθή αιήζεηα γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο ζην ζπκβάλ. Κάζε αιήζεηα είλαη ηφζν «αιεζηλή»
φζν θαη ηνπ άιινπ. Οη δηαθνξεηηθέο απηέο αιήζεηεο κπνξεί λα εκπνδίδνπλ ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο θαη ηελ
επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ.
Μηα ζχγθξνπζε μεθηλά σο δηαθνξά θαη θαζψο απμάλεηαη εμειίζζεηαη ζε έληαζε ζηε ζρέζε θαη ζε
επφκελν ζηάδην, γίλεηαη κηα δηακάρε. ζν ε δηακάρε απηή δελ επηιχεηαη ην επφκελν ζηάδην είλαη λα νδεγεζεί ζε
ζχγθξνπζε. Δ ζχγθξνπζε πνπ δελ επηιχεηαη κπνξεί λα εμειηρζεί ζε «πφιεκν» κε βίαηεο αληηδξάζεηο.Δ
ζχγθξνπζε δεκηνπξγείηαη ηε ζηηγκή πνπ δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ε επηθνηλσλία. εκαληηθφ παξάγνληα γηα
ηελ επίιπζε κηαο ζχγθξνπζεο απνηειεί ε επίγλσζε ηεο πεξηνξηζκέλεο νπηηθήο ηνπ θαζελφο απφ ηα κέξε ηεο. Δ
δηεχξπλζε ηεο αληίιεςεο γηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ γεγνλφηνο κπνξεί λα βνεζεζεί κε ηελ επηθνηλσλία, ηελ
αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ απφ ηελ θάζε πιεπξά θαη ηελ παξαδνρή φηη ην αληηθεηκεληθφ ζπκβάλ
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εθιακβάλεηαη απφ ηελ θάζε πιεπξά κέζα απφ ην πξίζκα ησλ πξνζσπηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, εκπεηξηψλ, αλαγθψλ
θαη αλαζθαιεηψλ. Δ παξαδνρή θαη ε αλαγλψξηζε ηεο πξνζσπηθήο, ππνθεηκεληθήο αιήζεηαο κπνξεί λα βνεζήζεη
ζηελ απνδνρή θαη ηνλ ζεβαζκφ ησλ άιισλ θαη ηεο δηθήο ηνπο αιήζεηαο, απνθνκίδνληαο έηζη κηα δίθαηε θνηλή
ιχζε θαη γηα ηα δχν κέξε ηεο ζχγθξνπζεο (ΐαζηιείνπ & Κεράνγινπ,2015;Wilmot & Hocker,2011).
2.1. ρνιηθή ΐία θαη Βθθνβηζκφο (ΐΒ)
πγθξνχζεηο κε βίαηε έθβαζε εκθαλίδνληαη ζε δηάθνξα θνηλσληθά πεξηβάιινληα θαη ηηο ηειεπηαίεο
δεθαεηίεο θαη ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα, φπνπ έρεη παξνπζηαζηεί ζε κεγάιε έθηαζε ην θαηλφκελν ηεο
ζρνιηθήο βίαο θαη ηνπ εθθνβηζκνχ (bullying).
Σν θαηλφκελν έρεη ιάβεη αλεζπρεηηθέο δηαζηάζεηο ζε φιν ηνλ θφζκν θαη πξφζθαηα θαη ζηε ρψξα καο,
παξά ην γεγνλφο φηη κέρξη ην 2000 ε ζρνιηθή βία θαη ν εθθνβηζκφο δελ είραλ θαηαγξαθεί ζαλ πξφβιεκα ηεο
Βιιεληθήο εθπαίδεπζεο (Παηδαγσγηθφ Ελζηηηνχην, 2000). Σν 2014 ε Βιιάδα εκθαλίζηεθε λα θαηαιακβάλεη ηελ
4ε ζέζε παλεπξσπατθά ζε έξεπλα γηα ηνλ ζρνιηθφ εθθνβηζκφ (Ααζθαιάθεο, 2016).
Δ ζρνιηθή βία θαη ν εθθνβηζκφο εκθαλίδνληαη κε κνξθέο, ζσκαηηθήο βίαο ςπρνινγηθνχ εθθνβηζκνχ πνπ εθθξάδεηαη κε ιεθηηθή ή κε ιεθηηθή βία- θαη δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ (cyberbullying) κέζσ δηαδηθηχνπ,
εθαξκνγψλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ςεθηαθψλ κέζσλ (Θάλνο,2017;Γαραξίνπ & Ώλησλίνπ, 2015).
Παξάιιεια έξεπλα ζρεηηθά κε ηε βία ησλ εθήβσλ ζηελ Βιιάδα δηαπηζηψλεη φηη ηφζν απηνί πνπ
αζθνχλ ζρνιηθφ εθθνβηζκφ φζν θαη απηνί πνπ ηνλ δέρνληαη εκθαλίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ςπρνζσκαηηθά
ζπκπηψκαηα ζε ζρέζε κε φζνπο δελ εκπιέθνληαη ζε παξφκνηα πεξηζηαηηθά (Κνθθέβε θ.α., 2015).
Οη έλλνηεο ζρνιηθή βία θαη εθθνβηζκφο κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ ζπλνπηηθά σο ν ζπλδπαζκφο
ιεθηηθψλ ή ζσκαηηθψλ επηζεηηθψλ ελεξγεηψλ ελφο ή πεξηζζφηεξσλ παηδηψλ απέλαληη ζε έλα άιιν παηδί, κε
ζθνπφ λα ην εθθνβίζνπλ ή λα ην βιάςνπλ. Σα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία γηα ηνλ θαζνξηζκφ κηαο ζπκπεξηθνξάο σο
ζρνιηθή βία θαη εθθνβηζκφ απνηεινχλ ε αξλεηηθή πξάμε, ε ζθνπηκφηεηα γηα βιάβε, ε επαλάιεςε ηεο
ζπκπεξηθνξάο απφ ην ίδην ή ηα ίδηα άηνκα πξνο ηνλ δέθηε ηνπ εθθνβηζκνχ, ε αληζνξξνπία δχλακεο ή εμνπζίαο
κεηαμχ ησλ δχν κεξψλ θαη νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο απφ ηηο ζπκπεξηθνξέο απηέο (κπξλαίνπ, 2017; Γαραξίνπ &
Ώλησλίνπ, 2015).Ο ζρνιηθφο εθθνβηζκφο απνηειεί κηα θαηεγνξία ηεο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ελψ αληίζηνηρα
ε βίαηε ζπκπεξηθνξά είλαη ην απνηέιεζκα ηεο ζχγθξνπζεο πνπ δελ επηιχεηαη. ην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ, νη δχν
ζπκπεξηθνξέο κπνξεί λα ζπλππάξρνπλ ή θαη λα επηθαιχπηνληαη (Μελίθε, 2017).
ηα εθθνβηζηηθά επεηζφδηα είλαη παξφληεο νη «ζχηεο» (bullies), ηα άηνκα πνπ αζθνχλ ηνλ εθθνβηζκφ,
ηα «ζχκαηα» (victims), πνπ δέρνληαη ηνλ εθθνβηζκφ θαη νη παξαηεξεηέο (bystanders), νη κάξηπξεο ησλ
εθθνβηζηηθψλ επεηζνδίσλ (Μελίθε, 2017; Γαραξίνπ & Ώλησλίνπ, 2015).Οη παξαηεξεηέο εκθαλίδνληαη άιινηε
λα ζπληάζζνληαη κε ηελ «πιεπξά» ηνπ ζχηε, άιινηε λα ππεξαζπίδνληαη ην ζχκα θαη άιινηε λα κέλνπλ απαζείο,
παξαθνινπζψληαο απιψο ην επεηζφδην λα εμειίζζεηαη. Ο ξφινο ηνπο είλαη ζεκαληηθφο φρη ηφζν γηα ηελ επίιπζε
ηεο θάζε ζχγθξνπζεο φζν γηα ηελ δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ θαη ησλ ζηεξενηχπσλ πνπ κπνξεί λα αθνξνχλ
ζηε ζηάζε πνπ επηιέγνπλ λα ηεξήζνπλ (Γαραξίνπ & Ώλησλίνπ, 2015).
2.1.1.

Μνξθέο ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ

Άκεζνο ή ζσκαηηθφο εθθνβηζκφο -πεξηζηαηηθά ζσκαηηθήο βίαο: Σα επεηζφδηα κπνξεί λα εκθαλίδνληαη
κε ηε κνξθή ζσκαηηθήο βίαο, ςπρνινγηθνχ εθβηαζκνχ, πνπ αθνξά ζε ιεθηηθή ή κε ιεθηηθή βία ε νπνία
εθδειψλεηαη ζε θπζηθφ ρψξν θαη εθθνβηζκφ κέζσ δηαδηθηχνπ, ν νπνίνο εθδειψλεηαη ζηνπο εηθνληθνχο
ςεθηαθνχο ρψξνπο. Ο ζθνπφο εθδήισζεο επεηζνδίσλ εθθνβηζκνχ είλαη ζπλήζσο ν ππνβηβαζκφο θαη ν
εμεπηειηζκφο ηνπ δέθηε θαη ε επίδεημε ηζρχνο απφ ηελ πιεπξά ηνπ «ζχηε» (Μελίθε, 2017).
Δ ζσκαηηθή βία είλαη εμίζνπ βάλαπζε κε νπνηαζδήπνηε άιιεο κνξθήο βίαηα εθδήισζε, αιιά ε πην
εκθαλήο. Δ εμέιημε κηαο ζχγθξνπζεο ζε βίαηε ζχγθξνπζε θαη ε άζθεζε ζσκαηηθήο βίαο εκθαλίδεηαη
πεξηζζφηεξν κεηαμχ ησλ αγνξηψλ. Πνζνζηφ 23,9% (1:4) ησλ έθεβσλ αγνξηψλ δειψλεη φηη έιαβε κέξνο ζε
βίαηε ζχγθξνπζε κε θάπνηνλ ή θάπνηνπο, ηνπιάρηζηνλ 3 θνξέο ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν, ελψ αληίζηνηρν πνζνζηφ
γηα ηα θνξίηζηα εκθαλίδεηαη ζην 8,3% (Κνθθέβε θ.α.,2015). Πεξηζηαηηθά ζσκαηηθήο βίαο κπνξεί λα απνηεινχλ
επίζεζε ζε θάπνηνλ καζεηή απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο καζεηέο κε ρηππήκαηα ζην ζψκα (θισηζηέο, γξνζηέο
θ.α.), ε θαζήισζε , ην δέζηκν θ.α.(Γαραξίνπ & Ώλησλίνπ, 2015).
Πεξηζηαηηθά ςπρνινγηθνχ εθθνβηζκνχ: Σα πεξηζηαηηθά ςπρνινγηθνχ εθθνβηζκνχ πεξηιακβάλνπλ
ιεθηηθή ή κε ιεθηηθή βία πνπ εθδειψλεηαη ζηνλ θπζηθφ ρψξν θαη κπνξεί λα είλαη άκεζνο ιεθηηθφο εθθνβηζκφο
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(πξνζβνιέο θαη απεηιέο) ή θαη έκκεζνο, ζησπειφο εθθνβηζκφο, φπσο ε δηάδνζε θεκψλ(Γαραξίνπ & Ώλησλίνπ,
2015). Οη ζπρλφηεξνη ηξφπνη εθθνβηζκνχ ζε εθήβνπο θαηαγξάθνληαη ηα ιεθηηθά πεηξάγκαηα, ηα πεηξάγκαηα θαη
νη ρεηξνλνκίεο ζεμνπαιηθνχ πεξηερνκέλνπ, ξαηζηζηηθφο εθθνβηζκφο, πξνζβνιή δειαδή ραξαθηεξηζηηθψλ
δηαθνξεηηθφηεηαο, ε δηάδνζε θεκψλ θαη ζπθνθαληηψλ θαη ηα πεηξάγκαηα - ελνριήζεηο κέζσ ειεθηξνληθνχ
ππνινγηζηή θαη θηλεηνχ ηειεθψλνπ, απεηιεηηθά ζεκεηψκαηα ή graffiti (νπηηθφο εθθνβηζκφο) (Γαραξίνπ &
Ώλησλίνπ, 2015;Κνθθέβε θ.α., 2011).
Πεξηζηαηηθά δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ (cyberbullying): Σα πεξηζηαηηθά εθθνβηζκνχ κε δηαδηθηπαθά
θαη ςεθηαθά κέζα απνηεινχλ απνηέιεζκα ηεο έθξεμεο ζηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ρσξίο επαξθή
πξφβιεςε γηα θαθή ρξήζε απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο ησλ κέζσλ θαη ησλ ινγηζκηθψλ αιιά θαη απφ ηνπο ίδηνπο
ηνπο ρξήζηεο.πλήζε πεξηζηαηηθά απνηεινχλ νη απεηιέο θαη ηα πβξηζηηθά κελχκαηα κε ζθνπφ ηελ ηαπείλσζε
ηνπ απνδέθηε ηνπο κέζσ εθαξκνγψλ δηαδηθηχνπ, θνηλσληθψλ δηθηχσλ ή θαη ηειεθψλσλ. εκεηψλνληαη επίζεο
θαη σο πεξηζηαηηθά εθδίθεζεο κε θνηλνπνίεζε πξνζσπηθψλ κελπκάησλ, θσηνγξαθηψλ ή βίληεν κε ζθνπφ λα
βιάςνπλ ηε θήκε ηνπ ζχκαηνο θαη λα ην δηαζχξνπλ (Γαραξίνπ & Ώλησλίνπ, 2015).
2.1.2.

Βπηπηψζεηο

Σα πεξηζηαηηθά ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ κεηαμχ εθήβσλ πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζηε ρψξα καο ην 2012,
εκθαλίδνπλ πνζνζηφ 8,5% γηα ηνπο έθεβνπο πνπ αλαθέξνπλ φηη πθίζηαληαη ζρνιηθφ εθθνβηζκφ ηνπιάρηζηνλ 2
κε 3 θνξέο ην κήλα. Πνζνζηφ (15,8%) δειψλνπλ φηη εθθνβίδνπλ νη ίδηνη άιινπο κε ηελ ίδηα ζπρλφηεηα. Οη
καζεηέο πνπ εθθνβίδνπλ είλαη θπξίσο αγφξηα ελψ εθθνβίδνληαη ηφζν αγφξηα φζν θαη θνξίηζηα (Κνθθέβε θ.α.,
2011).
Ώλεζπρεηηθφ εκθαλίδεηαη ην δεδνκέλν ηεο έξεπλαο φηη ζηνηρεία απφ ην 2002 ζπγθξηηηθά κε ηα
δεδνκέλα ηνπ 2010 εκθαλίδνπλ ζεκαληηθή αχμεζε ζην πνζνζηφ ησλ εθήβσλ πνπ αλαθέξνπλ φηη έρνπλ ππάξμεη
ζχηεο εθθνβηζκνχ (9,1% θαη 15,8%, αληίζηνηρα) ελψ ην πνζνζηφ καζεηψλ πνπ έρνπλ ππάξμεη ζχκαηα
εθθνβηζκνχ κέλεη ακεηάβιεην.
Δ απνδνρή ηνπ ξφινπ ηνπ ζχηε θαη ε αχμεζε πνπ θαηαγξάθεηαη νθείινπλ λα πξνβιεκαηίζνπλ ηε
ζρνιηθή θνηλφηεηα θαη γεληθά ηελ Βιιεληθή θνηλσλία. Αηαρξνληθέο κειέηεο πνπ εμεηάδνπλ ηηο δπλεηηθέο
επηπηψζεηο ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ζηελ ελήιηθε δσή ησλ ζπκάησλ δηαηείλνληαη φηη άηνκα πνπ έρνπλ ππνζηεί
εθθνβηζκφ ζηελ εθεβηθή ειηθία είλαη πηζαλφηεξν λα παξνπζηάζνπλ ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα, θαηάζιηςε θαη
λα έρνπλ ρακειή απηνπεπνίζεζε σο ελήιηθεο (Κνθθέβε θ.α., 2011).Σφζν νη ζχηεο, φζν θαη ηα ζχκαηα ηνπ
ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ζηελ εθεβεία εκθαλίδνπλ ζπκπηψκαηα ςπρνινγηθψλ δηαηαξαρψλ ζε πςειφηεξα πνζνζηά,
ζπγθξηηηθά κε ζπλνκήιηθνχο ηνπο πνπ δελ έρνπλ ππνζηεί εθθνβηζκφ.Δ έξεπλα ησλ Κνθθέβε θαη ινηπψλ, δελ
έρεη αλαδείμεη ζπζρέηηζε αλάκεζα ζε πεξηζηαηηθά εθθνβηζκνχ θαη ηεο εζληθφηεηαο ησλ εθήβσλ.
Δ απμαλφκελε φκσο θξίζε ζε θνηλσληθφ επίπεδν θαη ε αχμεζε θξνπζκάησλ εζληθηζηηθήο θαη
ξαηζηζηηθήο βίαο νθείιεη λα καο αθππλίζεη θαη λα καο ζέζεη ζε εγξήγνξζε θαζψο ε θνηλσλία καο εμειίζζεηαη ζε
πνιππνιηηηζκηθή ελψ αληίζηνηρα απμάλνληαη νη ξαηζηζηηθέο θαη μελνθνβηθέο ζέζεηο θαη αληηιήςεηο ζηελ
ειιεληθή θνηλσλία.
3.

Δ Βιιεληθή ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα

Οη αηηίεο γηα ηελ έμαξζε ηνπ θαηλνκέλνπ ζηε ζχγρξνλε Βιιεληθή πξαγκαηηθφηεηα κπνξνχλ λα
αλαδεηεζνχλ ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ δηαλχεη ε ρψξα ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα. Δ Βιιεληθή θνηλσλία
αλαγθάζηεθε λα δεη θαζαξά ην βίαην πξφζσπφ ηεο θαη λα απνδερηεί ηελ χπαξμε ηεο βίαο ζηελ θαζεκεξηλή δσή
αιιά θαη ζην θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ επίπεδν γεληθφηεξα. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην δεδνκέλν φηη νη έθεβνη πνπ
πξνέξρνληαη απφ νηθνγέλεηεο κε ρακειφ νηθνλνκηθφ επίπεδν εκθαλίδνληαη ζε κεγαιχηεξα πνζνζηά σο ζχκαηα
εθθνβηζκνχ, ζε ζρέζε κε εθήβνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ νηθνγέλεηεο κεζαίνπ ή αλψηεξνπ νηθνλνκηθνχ επηπέδνπ
(Κνθθέβε θ.α., 2011).
Οη κειέηεο γηα ηνλ ζρνιηθφ εθθνβηζκφ θαη ηε ζρνιηθή βία αλαθέξνληαη θπξίσο ζηηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο
ηνπ Αεκνηηθνχ θαη ηηο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ αλαδεηθλχνληαο ην δήηεκα ηεο έληαζεο θαη ησλ
ζπγθξνχζεσλ πνπ θπξηαξρεί ζηελ ειηθία ηεο εθεβείαο. Οη ζχγρξνλνη έθεβνη εκθαλίδνπλ ηαραξαθηεξηζηηθά ηεο
εθεβείαο κε ηελ επεξεζηζηφηεηα, ηελ ακθηζβήηεζε θαη ηελ παξνξκεηηθφηεηα πνπ δηαθξίλεηαη ζηελ εθεβεία,
αιιά ηαπηφρξνλα δελ κπνξεί λα παξαγλσξηζηεί ε θνηλσληθή θαη νηθνγελεηαθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ βηψλνπλ.
ε κηα επνρή «νκαιή» γηα ηα θνηλσληθά ζπζηήκαηα ε βία ζεσξείηαη εμαίξεζε, πεξηζσξηνπνηεκέλε, ζαλ
λα ππάξρεη έμσ απφ ηα φξηα ηεο θνηλσλίαο. Δ νηθνλνκηθή θαη παξαγσγηθή θξίζε, ε νπνία επέθεξε αχμεζε ζηηο

558

1st International Congress on Management of Educational Units
December 7-9, 2018, Thessaloniki, Greece

επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηαπηφρξνλα ε αχμεζε ησλ θαζηζηηθψλ αληηιήςεσλ θαη ηεο
ξαηζηζηηθήο βίαο αλέδεημαλ ηελ θαζεκεξηλή βία θαη πηζηνπνίεζαλ ηελ χπαξμή ηεο ζηελ ελδννηθνγελεηαθή, ηελ
ελδνζρνιηθή θαη ηελ θνηλσληθή βία θάζε κνξθήο (Σδαξέιιαο, 2015).
Δ εηζξνή κεγάινπ κεηαλαζηεπηηθνχ θχκαηνο, απφ ηελ εκπφιεκε πξία θπξίσο, ηα ηειεπηαία ρξφληα
δεκηνχξγεζε έλα δηαθνξεηηθφ θακβά ζηελ επξχηεξε θνηλσλία θαη ζηα Βιιεληθά ζρνιεία. Οη δηαθνξεηηθέο
εκπεηξίεο, ε δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα θαη ε δηαθνξεηηθή γιψζζα απνηεινχλ εκπφδηα ζηελ επηθνηλσλία θαη είλαη
εχθνιν λα δεκηνπξγήζνπλ εληάζεηο θαη ζπγθξνχζεηο. Βκθαλίδεηαη ινηπφλ σο αλαγθαηφηεηα θαη πξνηεξαηφηεηα ε
αλάγθε λα δεκηνπξγεζεί θαη λα δηαηεξεζεί πνιηηηζκέλν θαη δεκνθξαηηθφ θιίκα ζηε ζχγρξνλε Βιιεληθή
θνηλσλία θαη κέζα ζην ζχγρξνλν πνιπ-πνιηηηζκηθφ Βιιεληθφ ζρνιείν. Δ παηδεία γηα ην ζεβαζκφ ησλ
δηθαησκάησλ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ αλζξψπσλ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ επίιπζε ησλ
ζρνιηθψλ ζπγθξνχζεσλ, ηελ πξφιεςε ησλ θαηλνκέλσλ βίαο θαη ηε δηακφξθσζε πνιηηηζκέλνπ θιίκαηνο
επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ.
4.

ρνιηθή Αηακεζνιάβεζε

Δ ρνιηθή Αηακεζνιάβεζε νξίδεηαη σο ε δηαδηθαζία εηξεληθήο επίιπζεο κηαο ζχγθξνπζεο, ζην πιαίζην
ηεο ζρνιηθήο δσήο, κεηαμχ δχν κεξψλ κέζσ ελφο ηξίηνπ, ηνπ δηακεζνιαβεηή. Δ δηαδηθαζία ηεο ρνιηθήο
Αηακεζνιάβεζεο έρεη ζαθή δνκή θαη φξηα, ιεηηνπξγεί κε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή θαη άκεζε επηθνηλσλία, θαη
απνζθνπεί ζε κηα επνηθνδνκεηηθή επίιπζε ηεο δηαθσλίαο κέζα απφ πνιηηηζκέλν δηάινγν, δεκνθξαηία θαη
αιιειεγγχε. Ώπψηεξν ζηφρν απνηειεί ε πξφιεςε θαη ε αληηκεηψπηζε ηεο βίαο σο κέζν επίιπζεο ησλ
ζπγθξνχζεσλ (Ώξηηλνπνχινπ, 2010).
εκαληηθφ ζηνηρείν απνηειεί φρη κφλν ε επίιπζε ησλ δηαθνξψλ, αιιά ε «απνθαηαζηαηηθή
δηθαηνζχλε», ε νπνία αθνξά φρη κφλν ζηελ δηεπζέηεζε κε δηθαηνζχλε θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ηνπ
δέθηε ησλ αξλεηηθψλ ελεξγεηψλ, αιιά θπξίσο ζηελ επαλφξζσζε ησλ ζρέζεσλ θαη ηεο επηθνηλσλίαο ησλ αηφκσλ
κέζα ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ (Karp & Breslin, 2001).
Δ ρνιηθή Αηακεζνιάβεζε βαζίδεηαη ζηε «ζεσξία ηεο Βπηθνηλσλίαο Αίρσο ΐία» ηνπ Marshall
Rosenberg. Ο Marshall Rosenberg (1934-2015) Ώκεξηθαλφο ςπρνιφγνο, ζπγγξαθέαο θαη εθπαηδεπηηθφο
αλέπηπμε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 κηα δηαδηθαζία γηα ηελ επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ
αλζξψπσλ ζηηο ζρέζεηο θαη ζηελ θνηλσλία, ηελ κε βίαηε επηθνηλσλία. Δ ζεσξία ηεο επηθνηλσλίαο ρσξίο βία
πξνζδνθά ηε δεκηνπξγία ελφο πγηνχο ηξφπνπ ζθέςεο θαη θαιιηεξγεί ηελ θνπιηνχξα ηεο εηξεληθήο επίιπζεο ησλ
ζπγθξνχζεσλ. Αηδάζθεη ηνπο καζεηέο λα απνξξίπηνπλ ηε βία σο κέζν επηθνηλσλίαο θαη δηαρείξηζεο ησλ
πξνβιεκάησλ θαη ησλ δηαθνξψλ ηνπο, δεκηνπξγψληαο έηζη ηηο ζπλζήθεο γηα ηελ νκαιή ζπλχπαξμε κε ηνπο
άιινπο. Σν ζρνιείν νθείιεη λα είλαη έλαο αζθαιήο ηφπνο γηα ηνπο καζεηέο, φπνπ νη ζπγθξνχζεηο ζα
αληηκεησπίδνληαη σο κέξνο ηεο επνηθνδνκεηηθήο θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο αλάπηπμεο ηφζν ησλ
εκπιεθφκελσλ, φζν θαη φισλ ησλ καζεηψλ (Μελίθε, 2017).
4.1. Δ Αηαδηθαζία ηεο ρνιηθήο Αηακεζνιάβεζεο
Δ εθπαίδεπζε ησλ δηακεζνιαβεηψλ πεξηιακβάλεη δηδαζθαιία ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ γηα ηελ επίιπζε
ησλ δηαθνξψλ θαη βησκαηηθή εθπαίδεπζε ζην δήηεκα ηεο δηακεζνιάβεζεο, πξνθεηκέλνπ λα εθνδηαζηνχλ νη
δηακεζνιαβεηέο κε εκπεηξίεο θαη αμίεο φπσο ηελ ελζπλαίζζεζε, ηνλ απηνέιεγρν, ηνλ αιιεινζεβαζκφ, ηελ
ππεπζπλφηεηα, ηελ ππνκνλή θαη ηελ ακεξνιεςία.
Δ δηαδηθαζία ηεο ζρνιηθήο δηακεζνιάβεζεο αθνινπζείηαη εθφζνλ ηα εκπιεθφκελα κέξε δεηήζνπλ ηε
δηακεζνιάβεζε ησλ νκειίθσλ ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα κε ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο δερζνχλ ηε βνήζεηά ηνπο
γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο ηνπο, εξεπλψληαο ηα πξαγκαηηθά αίηηα ηεο ζχγθξνπζεο θαη ζπκθσλψληαο απφ
θνηλνχ ηνλ ηξφπν επίιπζή ηεο.
Δ κέζνδνο ηεο ακνηβαίαο επηρεηξεκαηνινγίαο θαη ζπκθσλίαο βαζίδεηαη ζην δηάινγν, ηελ ελεξγεηηθή
αθξφαζε, ηελ νξηνζέηεζε, ηελ ελζπλαίζζεζε θαη ηνλ αιιεινζεβαζκφ θαη απνζθνπεί ζην λα δεκηνπξγήζεη έλα
εηξεληθφ θιίκα κέζα ζε έλα δεκνθξαηηθφ ζρνιείν, φπνπ νη καζεηέο θαη καζήηξηεο ζα κπνξνχλ λα δηαρεηξίδνληαη
ηηο δηαθνξέο ηνπο θαη ηηο ζπγθξνχζεηο πνπ πξνθχπηνπλ θαη λα βειηηψζνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπο, ηφζν κέζα ζην
ζρνιείν φζν θαη έμσ απφ απηφ.
Δ εμάζθεζε ζηε δηαδηθαζία θαη ζηα ζηάδηα ηεο Αηακεζνιάβεζεο γίλεηαη κε ηε ρξήζε ηεο «Γιψζζαο
ηεο Κακεινπάξδαιεο». χκθσλα κε ηνλ Rosenberg «ε γιψζζα απηή καο πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα λα κηιάκε
απφ ηελ θαξδηά, λα δηαπξαγκαηεπφκαζηε κε αλνηρηή επηθνηλσλία, πξνβάιινληαο απηά πνπ επηζπκνχκε ή δεηάκε
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ζε ζρέζε κε εκάο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά καο θαη φρη θξίλνληαο ηνπο άιινπο». Δ "γιψζζα ηεο Κακεινπάξδαιεο"
είλαη ε γιψζζα ηεο πξναίξεζεο. Μαο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα κηιάκε απφ ηελ θαξδηά, λα δηαπξαγκαηεπφκαζηε
απηά πνπ ζπκβαίλνπλ γηα εκάο ρσξίο άζθεζε θξηηηθήο. ηαλ κηιάκε κε ηε γιψζζαο ηεο θακεινπάξδαιεο,
αλαθέξεη ν Rosenberg, δηαηππψλνπκε αηηήκαηα φζνλ αθνξά ην ηη ζέινπκε λα θάλνπλ νη άλζξσπνη θαη φρη απηφ
πνπ ζέινπκε λα αηζζάλνληαη.
Δ «γιψζζα ηεο θακεινπάξδαιεο» ινηπφλ αληρλεχεη ηελ πξνδηάζεζε ηεο επηινγήο θαη βαζίδεηαη ζε
ηέζζεξα βήκαηα επηθνηλσλίαο:
Παξαηήξεζε: Ο δηακεζνιαβεηήο παξαηεξεί θαη αθνχεη ρσξίο λα θξίλεη ηελ θαηάζηαζε πνπ πεξηγξάθεηαη απφ
ηα κέξε ηεο ζχγθξνπζεο θαη ζηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεη κε ζαθήλεηα ην γεγνλφο, ζχκθσλα κε ηηο παξαηεξήζεηο
ηνπ.
πλαηζζήκαηα: Οη εκπιεθφκελνη θαινχληαη λα εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο παξαηεξψληαο ην γεγνλφο πνπ
πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ δηακεζνιαβεηή.
Ώλάγθεο: Σα δχν κέξε εθθξάδνπλ ηηο αλάγθεο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ην γεγνλφο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο.
Ώηηήκαηα: Βθθξάδνληαη ηα αηηήκαηα γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο.
4.2. Δ ρνιηθή Αηακεζνιάβεζε ζηελ πξάμε
Πξφδξνκν ησλ πξνγξακκάησλ ρνιηθήο Αηακεζνιάβεζεο απνηέιεζε ην πξφγξακκα Teaching Students
to Be Peacemakers ησλ Johnson θαη Johnson πνπ εθαξκφζηεθε απφ ην 1960 κε εθαξκνγή ζε Ώζία, Κεληξηθή
θαη Νφηηα Ώκεξηθή, Μέζε Ώλαηνιή θαη Ώθξηθή. Ώπφ ην 1980 θαη κεηά ηα πξνγξάκκαηα ρνιηθήο
Αηακεζνιάβεζεο εθαξκφδνληαη έσο θαη ζήκεξα ζηηο πεξηζζφηεξεο πνιηηείεο ησλ Δ.Π.Ώ., ζηνλ Καλαδά, ζηελ
Ώπζηξαιία θαη ζηε Νέα Γειαλδία θαη ζε πνιιέο ρψξεο ηεο Βπξψπεο, φπσο νπεδία, Γεξκαλία, Μεγάιε
ΐξεηαλία, Εζπαλία, ΐέιγην θαη Ώπζηξία (Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ Κχπξνπ, 2014). Σν πξφγξακκα
Common Ground πνπ εθαξκφζηεθε ζην Illinois ησλ Δ.Π.Ώ. απφ ην 1989 ζεσξείηαη πξφηππν πξφγξακκα, θαζψο
θαηαγξάθεη επηηπρία ζηφρσλ ζε πνζνζηφ 93-100%.
Ώληίζηνηρα ην πξφγξακκα Mediator Mentors εθαξκφζηεθε κε επηηπρία ζην California State
Universityησλ Δ.Π.Ώ. απφ ην 2000 κε δηδαζθαιία ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ θνηηεηέο ζε καζεηέο ζρνιείσλ. Σα
απνηειέζκαηα πνπ θαηαγξάθνληαη πεξηιακβάλνπλ βειηίσζε ζηελ ηθαλφηεηα ελζπλαίζζεζεο ησλ καζεηψλ ησλ
ζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη γεληθφηεξα ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο, κε ζεκαληηθή κείσζε ησλ ζπγθξνχζεσλ.
Ώλάινγα επηηπρή πξνγξάκκαηα θαηαγξάθνληαη θαη ζηελ Ώγγιία, κε ην Stanville Mediation Program,
πνπ εθαξκφζηεθε απφ ην 1999 ζην Birmingham θαη ην Handsworth Association of Schools απφ ην 2000 κε
ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ζηε κείσζε ησλ πεξηζηαηηθψλ ζπγθξνχζεσλ.
ηελ Βιιάδα εθαξκφδεηαη κε πξσηνβνπιία ζρνιείσλ κέζεο εθπαίδεπζεο (Πεηξακαηηθφ Γπκλάζην
Εσληδείνπ, απφ ην 2009, Γεξκαληθή ρνιή, Γπκλάζην Ώζπξφππξγνπ, απφ ην 2006). Μέρξη ην ηέινο ηνπ 2012
είραλ νξγαλσζεί πξνγξάκκαηα ρνιηθήο Αηακεζνιάβεζεο ζε 10 ζρνιεία δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
(πλήγνξνο ηνπ παηδηνχ, 2013).
ηελ Κχπξν ε εθαξκνγή ηεο ρνιηθήο Αηακεζνιάβεζεο μεθίλεζε ζε κηθξή θιίκαθα απφ ην 2010 κε
ζπκκεηνρή ζρνιείσλ κέζεο εθπαίδεπζεο ελψ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, κε ζρεηηθή εγθχθιην ην 2013 θαιεί φζα
ζρνιεία ην επηζπκνχλ, λα εθαξκφζνπλ ηε δηαδηθαζία.
χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ IREX (International Research and Exchange Board), δηεζλνχο κε
θεξδνζθνπηθνχ νξγαληζκνχ πνπ εηδηθεχεηαη ζηελ παγθφζκηα εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε, ε δηακεζνιάβεζε
κεηαμχ νκήιηθσλ πξνάγεη ηελ απηνξξχζκηζε, ηελ απηνεθηίκεζε θαη ηελ απηνπεηζαξρία ζηε λενιαία (IREX,
2013, Turnuklu et al., 2010). ε πξνέθηαζε απηψλ ησλ ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ νη ηθαλφηεηεο ησλ
εθπαηδεπκέλσλ λέσλ ζηε δηακεζνιάβεζε κεηαθέξνληαη ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο δσήο ηνπο θαη ζε φια ηα πιαίζηα
ζηα νπνία δηακνξθψλνληαη ζπγθξνχζεηο, ζηελ νηθνγέλεηα, ζηε γεηηνληά, ζε θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο, βνεζψληαο
ηνπο λένπο λα γίλνπλ ππεχζπλνη πνιίηεο.
Δ κειέηε ησλ Turnuklu θαη ινηπψλ εξεπλεηψλ ην 2010, εμέηαζε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο
θαηάξηηζεο γηα ηελ ρνιηθή Αηακεζνιάβεζε κεηαμχ νκειίθσλ ζε καζεηέο ειηθίαο 10-11 εηψλ, ζε δχν δεκνηηθά
ζρνιεία ηεο Σνπξθίαο. Δ πιεηνλφηεηα ησλ καζεηψλ πξνέξρνληαλ απφ θησρέο νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ
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κεηαλαζηεχζεη απφ δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Σνπξθίαο. Δ πιεηνςεθία ησλ ζπγθξνχζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε
δηακεζνιάβεζε ήηαλ ζσκαηηθή, ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή βία, ζπγθξνχζεηο ζρέζεσλ θαη επηθνηλσλίαο θαη
ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ζηηο 444 ζπλεδξηάζεηο δηακεζνιάβεζεο,
98,9% θαηέιεμαλ ζε ζπκθσλία θαη 1,1% ζε κε ζπκθσλία.
Βπηπιένλ ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Turnuklu et al.ην
2010 είλαη ε δηαθνξά ηνπ ηχπνπ ζπκθσληψλ πνπ επηηεχρζεθε ζε ζρέζε κε ην θχιν ησλ εκπιεθνκέλσλ ζε
ζχγθξνπζε. ηα αγφξηα, παξαηεξνχλ νη εξεπλεηέο, ε ζπρλφηεξε ζπκθσλία είλαη ε δηαθνπή ηεο παξάλνκεο
ζπκπεξηθνξάο ελψ ζηα θνξίηζηα είλαη ζπρλφηεξε ε δηαπξαγκαηεπηηθή ζπκθσλία.
5.

πκπεξάζκαηα – Πξνηάζεηο

Δ αληηκεηψπηζε ησλ πεξηζηαηηθψλ εθθνβηζκνχ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ νθείιεη λα πξνβιεκαηίζεη θαη
λα θηλεηνπνηήζεη φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ζίγνπξα ηελ Αηεχζπλζε ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο. ε επξχηεξν πιαίζην αθνξά εμίζνπ ηνπο γνλείο θαη ηηο νηθνγέλεηεο ησλ καζεηψλ αιιά θαη
ηελ θνηλσλία γεληθφηεξα.
Δ «ρνιηθή Αηακεζνιάβεζε» είλαη κηα δηαδηθαζία επίιπζεο ησλ ζρνιηθψλ ζπγθξνχζεσλ ε νπνία έρεη
εθαξκνζηεί ζε αξθεηέο ρψξεο κε ζεηηθά απνηειέζκαηα. ΐαζίδεηαη ζηε «ζεσξία ηεο Βπηθνηλσλίαο Αίρσο ΐία»
ηνπ Marshall Rosenberg θαη απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία ελφο πγηνχο ηξφπνπ ζθέςεο ζρεηηθά κε ηηο δηαθνξέο,
θαιιηεξγψληαο ηελ θνπιηνχξα ηεο εηξεληθήο επίιπζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ. Δ πηνζέηεζε ηεο δηαδηθαζίαο
«ρνιηθήο Αηακεζνιάβεζεο» κε επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ γηα ηελ εηξεληθή επίιπζε θαη
αλάπηπμε πνιηηηζκέλνπ δηαιφγνπ ζαλ κέζν επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ θαίλεηαη λα ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά, κε
ζεηηθά απνηειέζκαηα (Θάλνο, 2017;Turnuklua et al., 2009;2010).
Δ δηαδηθαζία έρεη ζαθή δνκή θαη φξηα, ραξαθηεξίδεηαη απφ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή θαη άκεζε
επηθνηλσλία. εκαληηθφ ξφιν ζε φιε ηελ δηαδηθαζία έρεη ε «απνθαηαζηαηηθή δηθαηνζχλε», ε δηεπζέηεζε
δειαδή κε αίζζεκα δηθαηνζχλεο θαη ε απνθαηάζηαζε ησλ πηζαλψλ βιαβψλ, θπξίσο φκσο αλαθέξεηαη ζηελ
επαλφξζσζε ησλ ζρέζεσλ θαη ηεο επηθνηλσλίαο ησλ αηφκσλ κέζα ζην ζρνιηθφ πιαίζην θαη ελδερνκέλσο θαη ζην
θνηλσληθφ (Karp & Breslin, 2001).
Σα δεδνκέλα πνπ παξαηέζεθαλ ζηελ παξνχζα κειέηε ππνδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε λα πηνζεηεζνχλ
δηαδηθαζίεο φπσο ε ρνιηθή Αηακεζνιάβεζε, γηα ηελ επίιπζε ησλ ζρνιηθψλ ζπγθξνχζεσλ, ηελ πξφβιεςε
θαηλνκέλσλ βίαο θαη ηε δηακφξθσζε πνιηηηζκέλνπ θαη δεκνθξαηηθνχ θιίκαηνο επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ κέζα
ζην ζχγρξνλν πνιπ-πνιηηηζκηθφ Βιιεληθφ ζρνιείν.
Δ αλάγθε γηα έλα ζχγρξνλν ζρνιείν πνπ ζα εζηηάδεη ηνπο καζεηέο θαη ζα δηακνξθψλεη ηνπο απξηαλνχο
ελήιηθεο κε ηελ εθαξκνγή δεκνθξαηηθψλ αξρψλ, εκπλένληαο ηνλ ζεβαζκφ ζηε δηαθνξεηηθφηεηα είλαη ε
πξφθιεζε πνπ νθείινπκε λα αληηκεησπίζνπκε φρη κφλν ζηα ζηελά ζρνιηθά πιαίζηα αιιά θαη επξχηεξα ζαλ
θνηλσλία.
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Ο εζληθφο δεκφζηνο δηάινγνο πνπ έιαβε ρψξα ην 2016 θαη αλάκεζα ζηα άιια ζπκπεξηιάκβαλε θαη ηελ
πηζαλφηεηα κεηάβαζεο απφ ην παξαδνζηαθά δηρνηνκεκέλν ζε έλα εληαίν ζχζηεκα Πξνζρνιηθήο Βθπαίδεπζεο
θαη Φξνληίδαο (ΠΒΦ) πξνθάιεζε πνηθίιεο αληηδξάζεηο ηφζν ζηνπο θφιπνπο ησλ παλεπηζηεκηαθψλ θνξέσλ
φζνθαη ζηνπο θφιπνπο ησλ επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ πνπ εξγάδνληαη ζηα πξνζρνιηθά πξνγξάκκαηα. Δ παξνχζα
κειέηε ζηνρεχεη ζηε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ λεπηαγσγψλ θαη ησλ βξεθνλεπηνθφκσλ αλαθνξηθά κε ηνπο
ζηφρνπο ησλ πξνζρνιηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηε ζέζε πνπ έρνπλ ε εθπαίδεπζε θαη ε θξνληίδα ζε απηά. Σα
απνηειέζκαηα θαηαδεηθλχνπλ, ζε κεγάιν βαζκφ, ηε δηαθνξνπνίεζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ λεπηαγσγψλ θαη
βξεθνλεπηνθφκσλ σο πξνο ηελ ελλνηνιφγεζε ησλ δχν απηψλ ελλνηψλ, θαζψο επίζεο θαη αλαθνξηθά κε ηηο
ειηθίεο ησλ παηδηψλ πνπ θάζε κηα απφ απηέο ηηο έλλνηεο απεπζχλεηαη.Ώληίζεηα θαη νη δχν επαγγεικαηηθέο νκάδεο
θαίλεηαη πσο ζπκθσλνχλ σο πξνο ηνπο επξχηεξνπο ζηφρνπο ησλ πξνζρνιηθψλ πξνγξακκάησλ.
Λέμεηο Κιεηδηά: (Πξνζρνιηθή) Βθπαίδεπζε; Φξνληίδα;Βλνπνηεκέλα ζπζηήκαηα; Αηρνηνκία; ηφρνη
πξνζρνιηθψλ πξνγξακκάησλ;Παηδαγσγνί πξνζρνιηθήο ειηθίαο.
ΔΗΑΓΧΓΖ
Παξά ην γεγνλφο φηη ε ζεκαζία ηεο Πξνζρνιηθήο Βθπαίδεπζεο θαη Φξνληίδαο (ΠΒΦ) γηα ηελ
νιφπιεπξε αλάπηπμε ησλ παηδηψλ είλαη επξέσο δηαδεδνκέλε, είλαη αδηακθηζβήηεην φηη πξφθεηηαη γηα έλα απφ ηα
πην θαηαθεξκαηηζκέλα επαγγέικαηα, θαζψο ραξαθηεξίδεηαη απφ αζπλέπεηα θαη αζπλέρεηα ηφζν ζε επίπεδν
πξνγξακκάησλ ΠΒΦ φζν θαη ζε επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ησλ παηδαγσγψλ ηεο ΠΒΦ
(Rentzou&Daglas, 2018; Rentzou, 2018; 2017).
Ώλαιπηηθφηεξα, κηα ζεηξά απφ ηδενινγηθνχο, ηζηνξηθνχο θαη ελλνηνινγηθνχο – ζπιινγηζηηθνχο ιφγνπο
έρνπλ νδεγήζεη ηηο δηάθνξεο ρψξεο ζηελ πηνζέηεζε δηαθνξεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ αλάπηπμε πνιηηηθήο
ζηνλ ηνκέα ηεο ΠΒΦ (Bennett, 2011; OECD, 2006; Kamerman, 2006; Haddad, 2006; Macfarlane &Lewis,
2004). Δ αλάιπζε απηψλ ησλ πνιηηηθψλ θαηαδεηθλχεη πσο επηθξαηνχλ δχν θχξηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ησλ
πξνγξακκάησλ ΠΒΦ: ηα δηαρσξηζκέλα/δηρνηνκεκέλα ζπζηήκαηα θαη ηα ελνπνηεκέλα ζπζηήκαηα. Έλα απν ηα
βαζηθφηεξα γλσξίζκαηα ησλ δηρνηνκεκέλσλ ζπζηεκάησλ είλαη φηη ε «Βθπαίδεπζε» θαη ε «Φξνληίδα»
απνηεινχλ δχν δηαθξηηνχο ηνκείο. Δ πφισζε απηή εθθξάδεηαη θπξίσο ειηθηαθά. Ώληίζεηα ζηα ελνπνηεκέλα
ζπζηήκαηα, ηα πξνγξάκκαηα παξέρνπλ ηαπηφρξνλα εθπαίδεπζε θαη θξνληίδα (νη δχν έλλνηεο ζεσξνχληαη θαη
είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο).
πσο γίλεηαη ζαθέο, ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηρνηνκία παίδεη ην γεγνλφο φηη ηα φξηα κεηαμχ θξνληίδαο,
εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο δελ είλαη ζαθψο μεθάζαξα (Macfarlane &Lewis 2004, ζ. 51) θαη θαη΄επέθηαζε
δίλεηαη δηαθνξεηηθή έκθαζε ζηηο έλλνηεο απηέο,αλ θαηζηελ πξαγκαηηθφηεηα απνηεινχλ έλα ζπλερέο
(Rentzou&Daglas, 2018; Rentzou, 2018; 2017). Δ θξνληίδα ζπρλά ζεσξείηαη σο πεξηνξηζκφο, έιιεηκκα θαη
επηβάξπλζε γηα ηνπο παηδαγσγνχο πξνζρνιηθήο ειηθίαο (Langfordetal., 2017) θαη απηφ δηφηη ελλνηνινγείηαη σο
απιή δηαηήξεζε ηεο ζσκαηηθήο πγείαο ησλ βξεθψλ θαη ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζε κία πξνζπάζεηα απηνλφκεζήο
ηνπο.Ώπηφ έρεη σο απνηέιεζκα, ζηηο δνκέο θξνληίδαο λα κελ ππάξρεη, ζπλήζσο, επίζεκν αλαιπηηθφ πξφγξακκα
θαη νη ππεξεζίεο λα ραξαθηεξίδνληαη απφ άηππεο πξνζεγγίζεηο (Walsh et al., 2010).Ώπφ ηελ άιιε κεξηά, ε
εθπαίδεπζε αλαθέξεηαη, παξαδνζηαθά, ζηελ αλάπηπμε αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ θαη ζρεηίδεηαη κε ηε
ζπζηεκαηνπνηεκέλε εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε. Οη δνκέο εθπαίδεπζεο πηνζεηνχλ πην ηππηθέο δηαδηθαζίεο, κέζσ
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επίζεκσλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε καζεζηαθνχο ζηφρνποθαη έρνπλ σο ζηφρν ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ
παηδηνχ γηα ην δεκνηηθφ ζρνιείν. Χζηφζν, νη παξαπάλσ πξνζεγγίζεηο είλαη κάιινλ παξαδνζηαθέο θαη δελ
ζηεξίδνληαη ζε ζχγρξνλα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ηα νπνία έρνπλ ζπκβάιιεη ζηελ αλαζεψξεζε ησλ παξαδνζηαθψλ
απηψλ νξηζκψλ θαη ηνλίδνπλ φηη ε εθπαίδεπζε θαη ε θξνληίδα δελ είλαη δχν αλεμάξηεηα ζπζηαηηθά ηεο πξψηκεο
παηδηθήο ειηθίαο αιιά αιιειέλδεηα θαη αιιεινεμαξηψκελα ζηνηρεία (Cameronθαη Moss, 2011
·EuropeanCommission, 2011·Kaga, Bennet θαη Moss, 2010). Δ ελζσκάησζε ηεο θξνληίδαο θαη εθπαίδεπζεο
βαζίδεηαη ζηελ πεπνίζεζε φηη ηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ νθείινπκε λα ηελ πξνζεγγίδνπκε
νιηζηηθά,πξνζαλαηνιηζκέλνη πξνο ηε δεκηνπξγία ελζπλαηζζεηηθήο ζρέζεο κεηαμχ ελήιηθα θαη παηδηνχ
(Brostrom, 2006).
Δ παξνχζα κειέηε, ε νπνία απνηειεί κέξνο ελφο επξχηεξνπ εξεπλεηηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ ζηφρν είρε λα
δηεξεπλήζεη ηηο πεπνηζήζεηο, αληηιήςεηο θαη απφςεηο ησλ παηδαγσγψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζηελ Βιιάδα γηα ηα
εληαία ζπζηήκαηα ΠΒΦ, επηρεηξεί λα απαληήζεη ζηα παξαθάησ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα:
1.
2.
3.

Πνηνη είλαη νη ζηφρνη ηεο ΠΒΦθαη πσο δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ;
Πψο ελλνηνινγνχλ νη παηδαγσγνί ΠΒΦ ηηο έλλνηεο ηεο θξνληίδαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο θαη πσο
ε επαγγεικαηηθή νκάδα ζηελ νπνία αλήθνπλ επεξεάδεη ηελ ελλνηιφγεζή ηνπο;
Πνηα ε ζέζε ηεο θξνληίδαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο ζηα πξνγξάκκαηα ηεο ΠΒΦ;
Ζ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο: Γνκέο ΠΔΦ θαη κεηαξπζκηζηηθέο θηλήζεηο

Παξαδνζηαθά, ε ΠΒΦ ζηελ Βιιάδα είλαη νξγαλσκέλε βάζεη ησλ αξρψλ ησλ δηρνηνκεκέλσλ
ζπζηεκάησλ. Ώθελφο, έρνπκε ηηο δνκέο πνπ παξέρνπλ θαη‟εμνρήλ θξνληίδα (παηδηθνί θαη βξεθνλεπηαθνί
ζηαζκνί), ππάγνληαη ζην ππνπξγείν Βζσηεξηθψλ θαη απεπζχλνληαη ζε παηδηά ειηθίαο απφ 6 κελψλ έσο 4 εηψλ.
Ώθεηέξνπ, έρνπκε ηηο δνκέο πνπ παξέρνπλ (πξνζρνιηθή) εθπαίδεπζε (λεπηαγσγεία), ππάγνληαη ζην ππνπξγείν
Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη απεπζχλνληαη ζε παηδηά 4 έσο 6 εηψλ. Δ θνίηεζε ζηα λεπηαγσγεία είλαη
ππνρξεσηηθή γηα παηδηά άλσ ησλ 5 εηψλ, ελψ απφ ην επηέκβξην ηνπ 2018 μεθίλεζε λα ηζρχεη πηινηηθά, ζε
θάπνηνπο δήκνπο ηεο ρψξαο, ε ππνρξεσηηθφηεηα θαη γηα ηα παηδηά ειηθίαο.
Πάξα, σζηφζν, ηελ παξαδνζηαθή απηή δηρνηνκία, ην 2016 δηνξγαλψζεθε εζληθφο θαη θνηλσληθφο
δεκφζηνο δηάινγνο γηα ηελ Παηδεία, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ θαζηέξσζε
ελφο εληαίνπ εζληθνχ πιαηζίνπ πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη
εθπαίδεπζεοΠΒΦ(http://www.syriza.gr/article/id/63855/Prosklhsh-SYRIZA-Proscholikhs-AgwghsNEPaideias.html#.VymbW_mLTIV). Δ εμαγγειία απηή έγηλε δεθηή κε ελζνπζηαζκφ απφ ηνπο
βξεθνλεπηνθφκνπο, ελψ αληίζεηα μεζήθσζε ζχειια αληηδξάζεσλ απφ ηνπο λεπηαγσγνχο θαη Παλεπηζηεκηαθά
ηκήκαηα πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Παλειιήληνο χλδεζκνο ΐξεθνλεπηνθφκσλ(ΠΏ.Τ.ΐΝ) απνδέρηεθε ηελ
πξφηαζε κε ελζνπζηαζκφ θαη ηφληζε ηελ αλαγθαηφηεηα γηα ηελ πηνζέηεζε ελφο εληαίνπ κνληέινπ ΠΒΦ φπνπ ε
θξνληίδα θαη ε εθπαίδεπζε ζπλππάξρνπλ θαη απνηεινχλ «αιιειέλδεηεο δηαδηθαζίεο»
(http://www.pasyvn.gr/el/enimerwsi-nea-anakoinoseis/565-deltiotypoy-diethnes-synedrio-prosxolikis-agwgis2016.html). Βθ δηακέηξνπ αληίζεηεο, θάλεθε λα είλαη νη ηνπνζεηήζεηο ησλ λεπηαγσγψλ αλαθνξηθά κε ην ίδην
δήηεκα. ε αλαξηήζεηο ηνπο ζηα θνηλσληθά δίθηπα επεζήκαλαλ φηη: « (...) ην λεπηαγσγείν δελ έρεη λα θάλεη κε
ηνλ παηδηθφ ζηαζκφ. Βίλαη ηειείσο δηαθνξεηηθφ. Αελ είλαη ην κέξνο φπνπ ην παηδί ζα πάεη εθεί λα παίμεη, λα
γειάζεη, λα θάεη, δελ είλαη ν ρψξνο δειαδή "παξθαξίζκαηνο", επεηδή δελ έρνπκε πνχ λα αθήζνπκε ηα παηδηά.
Αελ είλαη έλα κέξνο, γηα λα κάζεη ην παηδί ηξαγνπδάθηα, παηρληδάθηα θαη λα πεξλάεη ηελ ψξα ηνπ, ρσξίο λφεκα
θαη νπζία.» (http://www.ipaideia.gr/eidhseis/giati-einaikathoristikos-o-rolos-tou-nipiagogeiou.htm). Πξνο ηελ
ίδηα θαηεχζπλζε θηλήζεθαλ θαη νη ηνπνζεηήζεηο δχν παλεπηζηεκηαθψλ ηκεκάησλ πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο,
ζχκθσλα κε ηα νπνία ε ΠΒΦ ζα πξέπεη λα δηαηεξήζεη ηελ δηρνηνκία ησλ δνκψλ ηεο γηα λα απνθεπρζεί ε
«απνξξχζκηζε θαη απνδηνξγάλσζεησλ επαγγεικαηηθψλ
πξνζφλησλ»(https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzeW50b25pc3
Rpa29uaXBpYWdvZ29ufGd4OjdlMTlmYzg2ZTExZTFlZTY) θαζψο θαη ε «πιήξεο θαηάξξεπζε θαη ησλ δχν
ππεξεζηψλ»
(https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzeW50b25pc3Rpa29uaXB
pYWdvZ29ufGd4OjUzZTI0OGVlZTU5YjBlZjI ).
Ώλ θαη ε παξαπάλσ εμαγγειία γηα ελνπνίεζε ησλ δνκψλ ηεο ΠΒΦ έκεηλε κεηέσξε, απνηειεί κηα απφ
ηηο πξψηεο αλαθνξέο ζε πηζαλή ζχλδεζε ησλ δνκψλ ΠΒΦ. Δ παξνχζα έξεπλα, βαζίζηεθε ζηελ πξναλαθεξζείζα
εμαγγειία γηα κεηαξξχζκηζε. Ώπφ ηηο απφςεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο αλαξηήζεηο ησλ εθάζηνηε
επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ ΠΒΦ κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε δχν βαζηθά πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη: πξψηνλ,
ε ελλνηνιφγεζε ησλ φξσλ «θξνληίδα» θαη «εθπαίδεπζε» δηαθέξεη αλάινγα κε ηελ θαηάξηηζε πνπ έρνπλ ιάβεη
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νη παηδαγσγνί θαη ελψ γηα ηνπο βξεθνλεπηαθφκνπο νη φξνη απηνί ζεσξνχληαη αιιειέλδεηνη δελ ηζρχεη ην ίδην γηα
ηνπο λεπηαγσγνχο. Αεχηεξνλ, παξφιν πνπ ηα δηεζλή εξεπλεηηθά δεδνκέλα ηνλίδνπλ φηη ε εληαία ΠΒΦ βειηηψλεη
ηελ πνηφηεηα ηεο, κέζσ ησλ αλαξηήζεσλ ηνπο, νη λεπηαγσγνί, ππνζηεξίδνπλ φηη ε κεηάβαζε ζε εληαίν ζχζηεκα
ζα κεηψζεη ηελ πνηφηεηα ηεο ΠΒΦ. Δ άπνςε απηή καο νδεγεί ζηελ ππφζεζε φηη ππάξρεη ειιηπήο πιεξνθφξεζε
ζρεηηθά κε ηελ εληαία ΠΒΦ θαζψο επίζεο φηη ηα αίηηα ηεο «δηακάρεο» κεηαμχ λεπηαγσγψλ θαη
βξεθνλεπηνθφκσλ είλαη βαζχηεξα θαη πξέπεη λα εξεπλεζνχλ.
ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ
Γείγκα
ηελ παξνχζα κειέηε ζπκκεηείραλ 5 βξεθνλεπηνθφκνη θαη 5 λεπηαγσγνί πνπ εξγάδνληαη ζε δνκέο
ΠΒΦ ζηελ Βιιάδα. Σν ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ γπλαίθεο κε κέζν φξν ειηθίαο 29.4 έηε γηα ηηο
βξεθνλεπηνθφκνπο θαη 34.2 έηε γηα ηηο λεπηαγσγνχο. Ο κέζνο φξνο ρξφλσλ πξνυπεξεζίαο είλαη 5.6 έηε γηα ηηο
βξεθνλεπηνθφκνπο θαη 10 έηε γηα ηηο λεπηαγσγνχο. 2 βξεθνλεπηνθφκνη εξγάδνληαλ ζε ηδησηηθφ βξεθνλεπηαθφ
ζηαζκφ θαη 3 ζε δεκφζην. Ώπφ ηνπο λεπηαγσγνχο, 2 εξγάδνληαλ ζε δεκφζην θιαζζηθφ λεπηαγσγείν, 1 ζε
δεκφζην νινήκεξν, 1 ζε ηδησηηθφ θιαζζηθφ λεπηαγσγείν θαη 1 ζε ηδησηηθφ νινήκεξν.
πιινγή δεδνκέλσλ
Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο δηεμήρζεζαλ εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο ηελ
πεξίνδν Ώπξηιίνπ 2016-Ενπιίνπ 2016. Σν πξσηφθνιιν ζπλεληεχμεσλζρεδηάζηεθε απφ ηηο εξεπλήηξηεο χζηεξα
απφ ελδειερή έιεγρν ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο. Σν πξσηφθνιιν απνηειείηαη απφ δχν κέξε: ην πξψην
κέξνο πεξηιακβάλεη θιεηζηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο ή νπνίεο έρνπλ σο ζηφρν λα θαηαγξάςνπλ ηηο δεκνγξαθηθέο
πιεξνθνξίεο ηνπ δείγκαηνο. Σν δεχηεξν κέξνο απνηειείηαη απφ αλνηρηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο, νη νπνίεο είραλ
ζηφρν λα απαληήζνπλ ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο κειέηεο. Οη εξσηήζεηο ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο ρσξίζηεθαλ
ζε ηξεηο ζεκαηηθέο:1)ε πξψηε ζεκαηηθή αθνξνχζε ην «ζεζκφ ηεο Πξνζρνιηθήο Βθπαίδεπζεο θαη Φξνληίδαο» θαη
πεξηείρε εξσηήζεηο αλαθνξηθά κε ηνπο ζηφρνπο ηεο ΠΒΦ, ηε ζπνπδαηφηεηά ηεο θαη ηελ ζπλχπαξμε ή φρη ηεο
θξνληίδαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο· 2)ε δεχηεξε ζεκαηηθή, «Δ ΠΒΦ ζηελ Βιιάδα» απνζθνπνχζε ζηελ αλάδεημε
ησλ δπζιεηηνπξγηψλ πνπ εληνπίδνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ νξγάλσζε ηεο ΠΒΦ ζηελ Βιιάδα θαη πηζαλέο
ιχζεηο πνπ πξνηείλνπλ.· 3)ε Σξίηε ζεκαηηθή αθνξνχζε ηα «Βληαία ζπζηήκαηα ΠΒΦ» θαη επηθεληξσλφληαλε
ζηελ δηαηχπσζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ησλ βαζηθψλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ ηα ζπζηήκαηα απηά κε θξηηηθή
ζθνπηά.
Σν πξσηφθνιιν πεξηειάβαλε 40 εξσηήζεηο. Οη ζπλεληεχμεηο δηήξθεζαλ 45 ιεπηά κε κία ψξα θαη ε
θαηαγξαθή ηνπο γηλφηαλ κε εηδηθφ καγλεηφθσλν γηα ην νπνίν είραλ ζπλαηλέζεη νη ζπκκεηέρνληεο. Δ
απνκαγλεηνθψλεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ γηλφηαλ κεηά ην πέξαο ησλ ζπλεληεχμεσλ απφ ηηο εξεπλήηξηεο.
Αλάιπζε θαη εξκελεία δεδνκέλσλ
Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ αθνινπζήζεθε ε δηαδηθαζία ηεο Κσδηθνπνίεζεο (Coding). Μεηά
ηελαπνκαγλεηνθψλεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ, θαη ηελ απνηχπσζε ησλ ιεθηηθψλ θαη κε ιεθηηθψλ ζηνηρείσλ
μεθίλεζε ε θάζε ηεο θσδηθνπνίεζεο. ηα ζηάδην απηφ απνδφζεθαλ αληηπξνζσπεπηηθνί θσδηθνί πνπ εξκήλεπαλ
κέξνο ηνπ θεηκέλνπ θαη αληηπξνζψπεπαλ ηα ζηνηρεία πνπ κειεηνχζακε αλαθνξηθά κε ηνπο ζηφρνπο ηεο ΠΒΦ, ηηο
απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηε ζέζε ηεο θξνληίδαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο ζε απηή θαζψο θαη ηε ζηάζε ηνπο
γηα πηζαλή ελνπνίεζε ησλ δνκψλ.Καηά ην επφκελν ζηάδην, απηφ ηεο αλάιπζεο, δεκηνπξγήζεθαλ ζεκαηηθέο
ελφηεηεο απφ φκνηνπο θσδηθνχο πνπ απνηέιεζαλ «ζπκππθλσκέλεο νιηζηηθέο πεξηγξαθέο θαη εξκελείεο»
(Μαληδνχθαο, 2007, ζ.243).
Απνηειέζκαηα
Οη ζηφρνη ηεο ΠΔΦ θαη πσο δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ
Ζ νπηηθή ησλ λεπηαγσγψλ
χκθσλα κε ηηο ζπκκεηέρνπζεο λεπηαγσγνχο, ε πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε θαη θξνληίδα ζεσξείηαη σο «ε
πξψηε κηθξή θνηλσλία» (Ν1) ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ ηα παηδηά θαη έρεη σο ζηφρν ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ησλ
παηδηψλ ζε «γλσζηηθφ, γισζζηθφ, δεκηνπξγηθφ, αηζζεζηνθηλεηηθφ, πνιηηηζκηθφ, θνηλσληθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ»
(Ν5) επίπεδν, ελψ έκθαζε δίλεηαη ζηελ αλάπηπμε ηφζν αθαδεκατθψλ φζν θαη κε-αθαδεκατθψλ ηθαλνηήησλ θαη
δεμηνηήησλ φπσο γηα παξάδεηγκα «...λα απνθηήζεη δεμηφηεηεο απηνλνκίαο, λα αθνινπζήζνπλ θάπνηνπο βαζηθνχο
θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο (...), λα εμειηρζεί θαη λα δνκήζεη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ (...) λα νξγαλψζεη ηε γλψζε πνπ
ηνπ δίλεη ε παηδαγσγφ.» (Ν2). Ώπηφ πνπ ηφληζαλ φινη νη ζπκκεηέρνληεο λεπηαγσγνί είλαη φηη «ζθνπφο ηνπ
λεπηαγσγείνπ είλαη λα επηηεπρζνχλ νη επηκέξνπο ζηφρνη ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ αθνινπζνχλ θαη πνπ
κέζσ απηψλ ζα αλαπηπρζνχλ ηα παηδηά νιφπιεπξα θαη ζα πξνεηνηκαζηνχλ γηα ην δεκνηηθφ ζρνιείν». Παξφια
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απηά ππνζηεξίδνπλ φηη κέρξη ηελ ειηθία ησλ ηξηψλ – ηεζζάξσλ εηψλ νη παηδαγσγνί ησλ βξεθνλεπηαθψλ
ζηαζκψλ δε ρξεηάδεηαη λα ζέηνπλ εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο θαζψο ηα ίδηα ηα παηδηά δελ είλαη ηθαλά λα
αληαπνθξηζνχλ ζε απηνχο.. Πην αλαιπηηθά, αλέθεξαλ θαηαξρήλ φηη «ζηνπο βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο, κέζσ ηεο
θξνληίδαο θαη ηεο ηξπθεξφηεηαο, καζαίλνπλ ηα παηδηά λα έρνπλ εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη λα
απηνλνκνχληαη. Αληίζεηα ζην λεπηαγσγείν πξέπεη ήδε λα έρνπλ απηνλνκεζεί γηα λα κπνξνχκε λα πεξάζνπκε ζην
καζεζηαθφ θνκκάηη θαη ην πην εθπαηδεπηηθφ...» (Ν5) θαη θαηά δεχηεξνλ, φηη «ζηηο κηθξφηεξεο ειηθίεο κφλν αλ ην
παηδί ζε εκπηζηεπηεί ζα κπνξέζεη λα αλαπηπρζεί θαη απηφ γίλεηαη αλ ην θξνληίδεηο θαη ηθαλνπνηείο πιήξσο ηηο
βαζηθέο ηνπ αλάγθεο θαηαξρήλ θαη κεηά φια ηα άιια (...)» (Ν3).
Ζ νπηηθή ησλ βξεθνλεπηνθφκσλ
ε ίδην πιαίζην θηλνχληαη θαη νη απφςεηο ησλ βξεθνλεπηνθφκσλ αλαθνξηθά κε ην ζθνπφ ηεο
πξνζρνιηθήο αγσγήο. Δ «νιφπιεπξε ςπρηθή, ζσκαηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη λνεηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ» (ΐ2)
απνηειεί βαζηθφ ζηφρν ηεο, φπνπ ζε ζπλδπαζκφ κε « (...)ηελ ζπλχπαξμε κε άιια παηδηά» (ΐ4) ηίζεληαη θαη
επηκέξνπο ζηφρνη φπσο « ε αλεμαξηεηνπνίεζε, ε απηνλνκία, ε γλψζε ησλ νξίσλ θαη ησλ θαλφλσλ θαη ε νκαιή
ζπλεξγαζία κε ηελ νκάδα» (ΐ3). Πην αλαιπηηθά, γηα απηνχο δελ αιιάδνπλ νη ζηφρνη πνπ ηίζεληαη απφ ηηο
παηδαγσγνχο είηε κηιάκε γηα βξεθνλεπηαθφ ζηαζκφ είηε γηα λεπηαγσγείν απιά «πξνζαξκφδνληαη αλάινγα κε ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειηθίαο θαη ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ» (ΐ1). Σν γεγνλφο, ζχκθσλα κε ηηο βξεθνλεπηνθφκνπο,
φηη ηα κηθξφηεξα παηδηά δελ είλαη πιήξσο απηνλνκεκέλα « (...)δελ ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρνπλ ζηφρνη φπσο θαη
ζην λεπηαγσγείν. Τπάξρνπλ ζηφρνη θαη πξφγξακκα απιά κηθξφηεξεο δηάξθεηαο θαη κε πην παηγληψδε ηξφπν» (ΐ5).
Δλλνηνιφγεζε ησλ ελλνηψλ «θξνληίδα» θαη εθπαίδεπζε θαη ζπζρέηηζε ηεο ελλνηνιφγεζεο κε ηελ
επαγγεικαηηθή νκάδα
Ζ νπηηθή ησλ λεπηαγσγψλ
Γηα ηηο λεπηαγσγνχο, ηα δχν απηά ζηνηρεία, απνηεινχλ δχν εληειψο δηαθνξεηηθέο έλλνηεο, απηφλνκεο
κεηαμχ ηνπο, πνπ αλαθέξνληαη ζε δηαθνξεηηθέο ειηθίεο παηδηψλ θαη δελ πξέπεη λα ηηο ζπγρένπκε. Ώπφ ηε κία, ε
«θξνληίδα», νξίδεηαη, ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελα ηνπο, σο ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ν ελήιηθαο πξνλνεί θαη
ζηνρεχεη ζηελ νκαιή ζσκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, ηε ζσζηή δηαηξνθή, ζηελ θαζαξηφηεηα ησλ παηδηψλ θαη
ζηελ θαηαιιειφιεηα ηνπ ρψξνπ κέζα ζηνλ νπνίν κεγαιψλνπλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν φξνο «θξνληίδα»,
ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελά ηνπο, αλαθέξεηαη ζηε «δηαζθάιηζε ηεο ζσκαηηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο πγείαο ησλ
παηδηψλ» (Ν4) θαη αθνξά ζέκαηα φπσο «ε δηαηξνθή, ε πγηεηλή, ε θαζαξηφηεηα ησλ παηδηψλ θαη ε αζθάιεηα ηνπ
ρψξνπ» (Ν2) κε βαζηθφ ζηφρν ηελ «απηνλφκεζε» (Ν1) ησλ παηδηψλ.Ώπφ ηελ άιιε, ε «εθπαίδεπζε», νξίδεηαη σο
ε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο ηα παηδηά αλαπηχζζνληαη γλσζηηθά θαη λνεηηθά, θνηλσληθνπνηνχληαη θαη
απνθηνχλ θίλεηξν θαη αγάπε γηα ην δηάβαζκα. Πην αλαιπηηθά, ν φξνο «εθπαίδεπζε» γηα ηηο λεπηαγσγνχο αθνξά
ηε «γλσζηηθή θαη λνεηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ» (Ν4),ηελ «θνηλσληθνπνίεζε» (Ν1) ηνπο θαη ηελ «αγάπε ηνπο
γηα δηάβαζκα» (Ν3).
Ζ νπηηθή ησλ βξεθνλεπηνθφκσλ
Πξνζαλαηνιηζκέλεο πξνο δηαθνξεηηθή θαηεχζπλζε είλαη νη απφςεηο ησλ βξεθνλεπηνθφκσλ γηα ην ηη
ελλννχκε κε ηνπο φξνπο «θξνληίδα» θαη «εθπαίδεπζε». Οη βξεθνλεπηνθφκνη δε δηαρσξίδνπλ ηηο δχν απηέο
έλλνηεο. Θεσξνχλ φηη ζπλππάξρνπλ θαη αιιεινεπηδξνχλ θαη φηη ε κία δελ κπνξεί λα „ζηαζεί‟ ρσξίο ηελ
άιιε.Έηζη ινηπφλ, δελ δίλνπλ νξηζκφ γηα θάζε κία απφ απηέο. Θεσξνχλ θαη ηηο δχν έλλνηεο ζπζηαηηθά ηνπ φξνπ
«αγσγή». Ώπηφ πνπ δηαρσξίδνπλ είλαη ε «αγσγή» απφ ηε «κάζεζε», φπνπ γηα απηέο «κάζεζε» είλαη ε ζηείξα
γλψζε πνπ δίλεηαη ζην δεκνηηθφ θαη ζηηο κεγαιχηεξεο βαζκίδεο. Πην αλαιπηηθά, ε θξνληίδα παξφιν πνπ
αλαθέξεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ «θάιπςε ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ ηνπ παηδηνχ» (ΐ4) εκπεξηέρεη θαη ηελ
εθπαίδεπζε θαη δελ είλαη «δχν δηαθξηηά ζηνηρεία αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο αιιά αληίζεηα ην έλα ζπκπιεξψλεη ην
άιιν» (ΐ5). Πην ζπγθεθξηκέλα, ππνζηεξίδνπλ φηη είλαη ιάζνο φηαλ κηιάκε γηα θξνληίδα λα έρνπκε ζην κπαιφ
καο κφλν ην θνκκάηη ηεο ζσκαηηθήο πγείαο, ηεο θαζαξηφηεηαο θαη ηεο δηαηξνθήο ησλ παηδηψλ. Ώλη΄απηνχ ζα
έπξεπε ζηνλ φξν «θξνληίδα» λα εκπεξηέρεηαη θαη εηθαλνπνίεζε ησλ «θνηλσληθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ
αλαγθψλ» (ΐ3) ησλ παηδηψλ θαη ην αίζζεκα «αζθάιεηαο» (ΐ4) πνπ πξέπεη λα ληψζνπλ ζην πξφζσπν ηεο
παηδαγσγνχ. Έηζη ινηπφλ, γηα ηα βξέθε θαη ηα κηθξφηεξα παηδηά, «ε εθπαίδεπζε επηηπγράλεηαη» θαη ζρεηίδεηαη κε
«ηε ζπκπεξηθνξά ηεο παηδαγσγνχ ζην ζχλνιφ ηεο. Σηο αληηδξάζεηο ηεο, ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηεο.»
(ΐ1). Σν ίδην ηζρχεη γηα ηα κεγαιχηεξα παηδηά θαζφηη «ν εκπινπηηζκφο ησλ γλψζεσλ θαη ε ελίζρπζε ηνπ
καζεζηαθνχ επηπέδνπ ελφο παηδηνχ επηηπγράλεηαη κφλν φηαλ έρνπλ θαιπθζεί πιήξσο νη βαζηθέο ηνπ αλάγθεο»
(ΐ4). ΐαζηθή ηνπο ζέζε είλαη φηη ε εθπαίδεπζε θαη ε θξνληίδα αιιεινζπκπιεξψλνληαη θαη απνηεινχλ απηφ
πνπ νλνκάδνπκε «αγσγή κηθξψλ παηδηψλ» (ΐ5). Ώπηφ πνπ δηαρσξίδνπλ νη βξεθνλεπηνθφκνη είλαη ε «αγσγή»
απφ ηε «κάζεζε» φπνπ γηα απηνχο «κάζεζε είλαη νη ―ηππνπνηεκέλεο‖ γλψζεηο πνπ παίξλνπλ ηα παηδηά ζην
δεκνηηθφ θαη ζηηο επφκελεο βαζκίδεο. Σα γξάκκαηα δειαδή θαη νη αξηζκνί (...) (ΐ1). Βλ θαηαθιείδη, απηφ πνπ
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πξεζβεχνπλ είλαη φηη «ε θξνληίδα θαη ε εθπαίδεπζε απνηεινχλ ην κέζν γηα ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ησλ
παηδηψλ θαη δελ κπνξνχλ νχηε πξέπεη λα δηαρσξίδνληαη ζε θακία βαζκίδα ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο» (ΐ5).
Ζ ζέζε ηεο θξνληίδαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο ζηα πξνγξάκκαηα ηεο ΠΔΦ;
Ζ νπηηθή ησλ λεπηαγσγψλ
χκθσλα κε ηηο λεπηαγσγνχο, ε θξνληίδα παξέρεηαη ζρεδφλ «απνθιεηζηηθά» (Ν3) ζηνπο
βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο, αθνξά παηδηά «θάησ ησλ ηξηψλ εηψλ πνπ αθφκα δελ έρνπλ απηνλνκεζεί πιήξσο»
(Ν4)θαη «δελ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ» (Ν5). Παξφια απηά, «ν βαζκφο επίηεπμεο ζσζηήο
θαη απνηειεζκαηηθήο θξνληίδαο απφ ηνπο βξεθνλεπηνθφκνπο ζα εμαζθαιίζεη ηελ νκαιή εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ
ζηηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο, πξνλήπην θαη λήπην. Αθνχ ηα παηδηά ζα έρνπλ θαηαθέξεη λα απηνλνκεζνχλ πιήξσο θαη
έηζη ζα επηθεληξσζνχλ ζηε κάζεζε» (Ν5). Ώπφ ηελ άιιε, ε «εθπαίδεπζε», νξίδεηαη σο ε δηαδηθαζία κέζσ ηεο
νπνίαο ηα παηδηά αλαπηχζζνληαη γλσζηηθά θαη λνεηηθά, θνηλσληθνπνηνχληαη θαη απνθηνχλ θίλεηξν θαη αγάπε
γηα ην δηάβαζκα. Χο εθ ηνχηνπ «παξέρεηαη θπξίσο ζηα λεπηαγσγεία θαη αθνξά παηδηά άλσ ησλ ηξηψλ θαη
ηεζζάξσλ εηψλ» (Ν5). πκπιεξσκαηηθά πξνο ηα παξαπάλσ, νη ζπκκεηέρνληεο λεπηαγσγνί ζεσξνχλ φηη ε
θξνληίδα θαη ε εθπαίδεπζε ζπλππάξρνπλ κελ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο αιιά κε άιιε
«βαξχηεηα» (Ν2) αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ. «Σα κεγαιχηεξα παηδηά έρνπλ αλάγθε ηε
θξνληίδα πνιχ ιηγφηεξν έσο θαη θαζφινπ αθνχ έρνπλ απηνλνκεζεί θαη επηδεηνχλ ηε γλψζε» (Ν5) ελψ αληίζηνηρα
ηα κηθξφηεξα παηδηά «έρνληαο άιιεο αλάγθεο πξέπεη λα ηνπο πξνζθέξνπκε πεξηζζφηεξε θξνληίδα θαη κέζσ απηήο
θαη θάπνηα γλσζηηθά εθφδηα γηα λα θαηαθέξνπλ λα απηνλνκεζνχλ» (Ν4). Δ κφλε πεξίπησζε πνπ νη δχν απηέο
έλλνηεο ζπλππάξρνπλ εμίζνπ ζην λεπηαγσγείν είλαη φηαλ θάπνην παηδί, ιφγσ εηδηθψλ καζεζηαθψλ ή
ζπλαηζζεκαηηθψλ αλαγθψλ έρεη αλάγθε ηε θξνληίδα θαη ζε κεγαιχηεξε ειηθία. «Δάλ θάπνην παηδί είλαη πίζσ
λνεηηθά ή πεξλάεη θάπνηα θξίζε ζηελ νηθνγέλεηα θαη έρεη αλάγθε ηε θξνληίδα καο ζα ηελ παξέρνπκε. Αιιά δελ ζα
βάινπκε ηε θξνληίδα ζαλ ζηφρν γηα φιε ηελ ηάμε» (Ν5).
Ζ νπηηθή ησλ βξεθνλεπηνθφκσλ
Οη βξεθνλεπηνθφκνη, ζε ζπλάξηεζε κε πψο νξίδνπλ ηηο έλλνηεο ηεο θξνληίδαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο,
ηνλίδνπλ φηη ζηα κηθξφηεξα παηδηά κέζσ ησλ ζηηγκψλ θξνληίδαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην άιιαγκα ή ην ηάηζκα
ελφο παηδηνχ, επηηπγράλνληαη θαη πξνθχπηνπλ θαη εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο θαη εμαξηάηαη απφ ηελ παηδαγσγφ
αλ ζα ηηο εθκεηαιιεπηεί γηα λα βνεζήζεη ηα παηδηά ζηε λνεηηθή ηνπο αλάπηπμε. Ώπφ ηελ άιιε, ζηα κεγαιχηεξα
παηδηά, ε θάιπςε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ηνπο αλαγθψλ απνηεινχλ ζηηγκέο θξνληίδαο πνπ θαη
απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο εκπεξηέρνπλ θαη ζηνηρεία εθπαίδεπζεο.
Παξφια απηά ηνλίδνπλ φηη είηε κηιάκε γηα παηδηά κέρξη ηξηψλ εηψλ είηε γηα κεγαιχηεξα παηδηά
νθείινπκε λα ζέηνπκε θαη εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο αιιά κε άιιε βαξχηεηα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειηθίαο ησλ παηδηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ππνγξακκίδνπλ φηη, γηα λα επηηεπρζεί ε απηνλνκία
θαη γηα λα θαηαθηεζνχλ θνηλσληθέο δεμηφηεηεο απφ ηα παηδηά πξέπεη παξάιιεια λα γίλνληαη δξάζεηο κε ζηφρνπο
„εθπαηδεπηηθνχο‟ φπσο ε αλάπηπμε ηεο γιψζζαο, ε θξηηηθή ζθέςε θαη ε λφεζε.Βπηπξφζζεηα, φιεο νη
ζπκκεηέρνπζεο βξεθνλεπηνθφκνη, ππνζηεξίδνπλ φηη ην γεγνλφο φηη «κεγαιψλνληαο έλα παηδί κεηψλεηαη ε
θξνληίδα θαη απμάλεηαη ε εθπαίδεπζε» δελ ζεκαίλεη φηη ζηα λεπηαγσγεία δελ παξέρεηαη θξνληίδα θαη φηη
αληίζηνηρα ζηνπο βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο δελ παξέρεηαη εθπαίδεπζε. Ώληίζεηα, θαη νη κελ θαη νη δε, αθνχ
«έρνπλ απψηεξν ζθνπφ ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ησλ παηδηψλ» (ΐ4) ζπλδπάδνπλ ηε θξνληίδα κε ηελ εθπαίδεπζε
γηα ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα.
πκπεξάζκαηα
Δ πνιππινθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ΠΒΦ πνπ ζπλαληψληαη ζηηο επξσπατθέο ρψξεο θαζψο επίζεο θαη ην
γεγνλφο φηη δελ πηνζεηνχλ έλα θνηλφ ζχζηεκα δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ηφζν ζηελ θαηαλφεζε ησλ ζηφρσλ πνπ
ηίζεληαη απφ ηα πξνζρνιηθά πξνγξάκκαηα φζν θαη ζηελ πξνζπάζεηα ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ λα βειηηψζνπλ
ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ηνπο (EuropeanCommission, 2014). Δ πηνζέηεζε κηαο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο
πξψηκεο παηδηθή ειηθίαο κέζσ ηεο ελνπνίεζεο ησλ πξνζρνιηθψλ δνκψλ ηεο ΠΒΦ ραξαθηεξίδεηαη επηηαθηηθή
ηφζν απφ ηνλ ΟΟΏ φζν θαη απφ ηελ Βπξσπατθή Βπηηξνπή (OECD 2006, 2012, 2015; European Commission
2011a, 2011b; European Commission/EACEA/Eurydice/Eurostat 2014). Δ απνδνρή θαη θαηαλφεζε ηεο θχζεο
ηεο θξνληίδαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο κε ηξφπν νιηζηηθφ θαη αιιειέλδεην απνηειεί ην ζεκείν εθθίλεζεο γηα
βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ.
Δ παξνχζα έξεπλα έδεημε φηη ε δηάθξηζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο ΠΒΦ ζηελ Βιιάδα επεξεάδεη ζε κεγάιν
βαζκφ ηηο απφςεηο ησλ δχν θχξησλ επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ πνπ εξγάδνληαη ζε απηέο αλαθνξηθά κε ηνπο
ζηφρνπο ησλ εθάζηνηε δνκψλ θαη κε ηελ ελλνηνιφγεζε ησλ φξσλ θξνληίδα θαη εθπαίδεπζε. Παξφιν πνπ ε
νιφπιεπξε αλάπηπμε ησλ παηδηψλ θαη ε θνηλσληθνπνίεζή ηνπο απνηεινχλ θαη γηα ηνπο λεπηαγσγνχο θαη γηα
ηνπο βξεθνλεπηνθφκνπο ηνλ βαζηθφ ζθνπφ ησλ πξνγξακκάησλ ΠΒΦ, απφ ηελ άιιε κεξηά νη επηκέξνπο ζηφρνη
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ησλ δχν ηχπσλ πξνζρνιηθψλ πξνγξακκάησλ δηαθνξνπνηνχληαη. Οη λεπηαγσγνί ζεσξνχλ φηη νη βξεθνλεπηαθνί
ζηαζκνί έρνπλ σο βαζηθφ ζηφρν ηελ θξνληίδα ησλ κηθξψλ παηδηψλ θαη ηελ επίηεπμε ηεο απηνλνκίαο ηνπο θαη ηα
λεπηαγσγεία ηελ εθπαίδεπζε ηνπο θαη ηε κάζεζε. Βκκέλνπλ, δειαδή, ζηε βαζηθή αξρή πνπ δηέπεη ηα
δηρνηνκεκέλα ζπζηήκαηα πνπ είλαη ν πιήξεο δηαρσξηζκφο ηεο θξνληίδαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο. Ώπφ ηελ άιιε
κεξηά, νη βξεθνλεπηνθφκνη ζεσξνχλ φηη ηφζν νη βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί φζν θαη ηα λεπηαγσγεία έρνπλ ζηφρν
ηελ παξνρή θξνληίδαο θαη εθπαίδεπζεο, νη νπνίεο δελ δηαρσξίδνληαη, αιιά είλαη αιιειέλδεηεο θαη ζα πξέπεη λα
απνηεινχλ έκκεζνπο ζηφρνπο ησλ πξνγξακκάησλ ηεο ΠΒΦ. χκθσλα κε ηα ιεγφκελά ηνπο, ε εθπαίδεπζε
πξνυπνζέηεη ηε θξνληίδα θαη ην αληίζηξνθν θαη αλ δηαρσξίδνληαη, φπσο γίλεηαη ηψξα ζηελ Βιιάδα, δελ κπνξεί
λα ππάξμεη πνηφηεηα ζηηο δνκέο ηεο ΠΒΦ.
πσο θαηαδεηθλχεη ε παξνχζα έξεπλα αιιά θαη πξνεγνχκελα εξεπλεηηθά δεδνκέλα (Rentzou, 2017;
2018; Rentzou&Daglas, 2018), ε δηάζηαζε ζηηο απφςεηο ησλ δχν θχξησλ επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ ηεο
ΠΒΦπξνθχπηεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ην πψο νξίδνπλ ηηο έλλνηεο ηεο θξνληίδαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο.
Βπηβεβαηψλνληαο πξνεγνχκελα εξεπλεηηθά δεδνκέλα,νη λεπηαγσγνί θαίλεηαη λα ηαπηίδνπλ ηε θξνληίδα κε ηε
ζσκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, ηε ζσζηή δηαηξνθή θαη πγηεηλή ηνπο ελψ ηελ εθπαίδεπζε ηελ ηαπηίδνπλ κε ηε
λνεηηθή θαη γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. Ώπφ ηελ άιιε, νη βξεθνλεπηνθφκνη δελ ελλνηνινγνχλ μερσξηζηά
απηνχο ηνπο δχν φξνπο. Σνπο ζεσξνχλ ζηνηρεία ηνπ γεληθνχ φξνπ «αγσγή». Πην ζπγθεθξηκέλα, ηνλίδνπλ φηη
κέζσ ησλ ζηηγκψλ θξνληίδαο φπσο ην ηάηζκα ή ην άιιαγκα επηηπγράλεηαη θαη ε εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ, θαη
αληίζηξνθα, φηαλ εθπαηδεχνπκε ηα παηδηά ηα θξνληίδνπκε θηφιαο κέζσ ηεο θάιπςεο ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ
αλαγθψλ ηνπο.
Σα απνηειέζκαηα απηά επηβεβαηψλνληαη απφ ηα πνξίζκαηα πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ ηα νπνία επίζεο
θαηαδεηθλχνπλ ηελ ηάζε ησλ παηδαγσγψλ θπξίσο ζηηο δνκέο εθπαίδεπζεο λα δηαρσξίδνπλ πιήξσο ηελ
εθπαίδεπζε απφ ηε θξνληίδα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ VanLaere et al.
(2016) ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηεο ΠΒΦ ηείλεη λα νξίδεη σο θξνληίδα ηε ζσκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ
θαη ηελ θάιπςε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ ηνπο αλαγθψλ κέζα ζε έλα «κεηξηθφ» πιαίζην, ελψ σο εθπαίδεπζε
νξίδνληαη νη δηαδηθαζίεο λνεηηθήο θαη γλσζηηθήο αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ. πλαθή εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζηελ
Βιιάδα θαηαδεηθλχνπλ επίζεο φηη νη λεπηαγσγνί ζεσξνχλ πσο ηα ζέκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηηο
δηάζηαζεηο«εθπαίδεπζε θαη παηρλίδη» θαη «θνηλσληθφ πεξηβάιινλ» έρνπλ εθπαηδεπηηθή θχζε ελψ ζέκαηα πνπ
αθνξνχλ ηελ «πγεία θαη επεκεξία» ελλνηνινγνχληαη σο θξνληίδα. Ώληίζεηα, νη βξεθνλεπηνθφκνη θαίλεηαη πσο
απνδίδνπλ ζηα πεξηζζφηεξα ζέκαηα ησλ παξαγφλησλ απηψλ δηηηή θχζε, θαζψο εκπεξηέρνπλ ζχκθσλα κε
απηνχο θαη εθπαηδεπηηθή δηάζηαζε αιιά θαη θξνληίδα δεδνκέλα (Rentzou, 2017; 2018; Rentzou&Daglas, 2018).
Δ δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε θαη ελλνηνιφγεζε ησλ φξσλ θαηαδεηθλχεη φηη νη κελ λεπηαγσγνί είλαη επεξεαζκέλνη
απφ ηε δηρνηνκία πνπ ππήξρε απφ ηελ πξψηε δεκηνπξγία ησλ πξνζρνιηθψλ δνκψλ ζε επίπεδν θξνληίδαο θαη
εθπαίδεπζεο, νη δε βξεθνλεπηνθφκνη, ηαπηίδνληαη κε ηα λέα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζχκθσλα κε ηα νπνία ηελ
εμέιημε ηνπ παηδηνχ πξέπεη λα ηελ αληηκεησπίδνπκε κε ηξφπν νιηζηηθφ (Allen et al., 2007).
Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, φπσο θαη ηα απνηειέζκαηα πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ ηφζν απφ ηελ Βιιάδα
φζν θαη απφ ην εμσηεξηθφ, δείρλνπλ πσο ρσξίο πξνζεθηηθή κειέηε απφ φινπο ηνπο εκπιεθνκέλνπο δελ ζα
κπνξέζεη λα ππάξμεη κία θνηλψο απνδεθηή ιχζε ζηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ππάξρνλ
δηρνηνκεκέλν ζχζηεκα ΠΒΦ ηφζν ζηελ Βιιάδα φζν θαη δηεζλψο.
Δ αλάγθε πεξαηηέξσ κειέηεο αλαθνξηθά κε ηελ πξνζέγγηζε ηεο ΠΒΦ ζηελ Βιιάδα, ηελ θαηάξηηζε
πνπ ιακβάλνπλ νη παηδαγσγνί ηεο πξψηκεο παηδηθήο ειηθίαο θαη ηελ αλαδηακφξθσζε ηφζν ησλ πξνγξακκάησλ
ζπνπδψλ ηνπο φζν θαη ησλ δνκψλ ΠΒΦ θξίλεηαη επηηαθηηθή. Με ηελ παξνχζα έξεπλα,κειεηήζεθαλ κελ ζε
βάζνο νη απφςεηο θαη νη πεπνηζήζεηο ησλ βξεθνλεπηνθφκσλ θαη ησλ λεπηαγσγψλ, αιιά δελ κπνξνχλ λα
εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα γηα ην γεληθφ πιεζπζκφ ηεο Βιιάδαο νχηε λα αλαδεηρζνχλ κε πνζνηηθφ ηξφπν νη
δηαθνξνπνηεκέλεο απφςεηο ησλ παηδαγσγψλ. Έξεπλεο κεγαιχηεξεο έθηαζεο φπνπ ζα εκπιέθνληαη νη
παηδαγσγνί, νη θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο θαζψο θαη νη γνλείο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα πην
νπζηαζηηθή ζπδήηεζε θαη παξαηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ πνπ αθνινπζνχληαη ζην ζχζηεκα ηεο ΠΒΦ. ηφρνο ησλ
εξεπλψλ ζα πξέπεη λα είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ βειηίσζεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο ΠΒΦ ζηελ Βιιάδα θαη ε
πηνζέηεζε νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο πξψηκεο παηδηθήο ειηθίαο.
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Πεξίιεςε
Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζην πεδίν ησλ εξεπλψλ, αθαδεκατθνί θαη εξεπλεηέοεπηζεκαίλνπλ φηη κηα «επηηπρεκέλε
ζρνιηθή εγεζία» έρεη άκεζε ή έκκεζε επίδξαζε ζηε ζρνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη, σο εθ ηνχηνπ, θαζηζηά
αλαγθαίαηε ζπλερή επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ ηειερψλ Βθπαίδεπζεο, βειηηψλνληαο ην επαγγεικαηηθφ
πξνθίι θαη ηηο δεμηφηεηεο ηνπο.Βληνχηνηο, ηα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη κηα κεηαθνξά απφ ηελ θξαηηθή
αλάιεςε ηεο επηκφξθσζεο ζην ηδησηηθφ επίπεδν, ζην κνληέιν ηεο «απηφ-βειηησηηθήο ζχιιεςεο», ζχκθσλα κε
ην νπνίν ν ίδηνο ν εθπαηδεπηηθφο - ζηέιερνο ζα πξέπεη λα θαιχςεη ηελ παξαγσγή ηεο γλψζεο ηνπ ηφζν ζε
πνηνηηθφ φζν θαη ζε πνζνηηθφ επίπεδν.θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε αλάδεημε ζεκαληηθφηεηαο ηεο
ζπλερνχο επηκφξθσζεο ησλ ηειερψλ ηεο Βθπαίδεπζεο. πγθεθξηκέλα, κε κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ηελ εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε, δψδεθα Αηεπζπληέο ρνιηθψλ Μνλάδσλ Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ
Ώηηηθήο, 7 άλδξεο θαη 5 γπλαίθεο επηζεκαίλνπλ ηελ παληειή έιιεηςε επηκφξθσζήο ηνπο απφ ηελ Πνιηηεία.
Βπίζεο, ην δείγκα ηεο έξεπλαο καο αηηηνινγεί, γηαηί ζεσξεί επηβεβιεκέλε ηελ χπαξμε ζπλερνχο επηκφξθσζεο
ηνπ, επηζεκαίλνληαο ηαπηφρξνλα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο κέζα απφ έλα νξγαλσκέλν πιαίζην δξάζεο
(πεξηερφκελν-αληηθείκελν, ρξφλν δηεμαγσγήο, θνξείο). Βπηπξνζζέησο, δηαηππψλεη, ζχκθσλα κε ηελ πξνζσπηθή
ηνπ εκπεηξία, ιφγνπο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πηζαλή επηηπρία ή απνηπρία εθαξκνγήο ελφο πξνγξάκκαηνο
επηκφξθσζεο, ελψ εθθξάδεη απζφξκεηα ηνπο ιφγνπο πνπ ηνλ σζνχλ λα αλαιακβάλεη άκεζα ή έκκεζα ηε ζπλερή
παξαγσγή ηεο γλψζεο ηνπ.
Λέμεηο θιεηδηά: επηκφξθσζε, Αηεπζπληήο/ληξηα ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ζεκηλάξηo, Μεηαπηπρηαθφ Αηνίθεζεο ζηελ
Βθπαίδεπζε, επαγγεικαηηθή αλάπηπμε.
Abstract
Over the last few decades in the field of research, academics and researchers have pointed out that a "successful
school leadership" has a direct or indirect impact on school efficiency and therefore necessitates continued
professional development of Education Executives by improving professional profiles and their skills. However,
in recent years there has been a shift from state take-up to private-sector training, the model of "selfimprovement concept", according to which the training teacher himself should cover the production of his
knowledge both in qualitative both quantitatively and quantitatively. The aim of this paper is to highlight the
importance of continuous training of the Executives of Education. Specifically, with a semi-structured interview,
twelve headmasters/stresses of Secondary Education Schools in Attica, 7 men and 5 women, point out their
complete lack of training by the state. Also, the sample of the research justifies us, because it considers it
imperative to have continuous training, while pointing out its necessity through an organized framework of
action (content-object, time of conduct, actors). In addition, according to his or her personal experience, he
formulates reasons that contribute to the success or failure of a training program while spontaneously expressing
the reasons for direct or indirect responsibility for the continuous production of his / her knowledge.
Key words: training, headmaster/headmistress of school units, seminar, Master in Education Administration,
professional development.
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Δηζαγσγή
Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρεη δηακνξθσζεί έληνλνο δεκφζηνο ιφγνο γηα ηελ εθπαίδεπζε ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο
ηεο, ηφζν ζε δηεζλέο φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν. Ο Παζηάο (2016) αλαθέξεη φηη ζην πιαίζην ηεο
παγθνζκηνπνίεζεο ζεκαληηθφ κεξίδην ζην δηάινγν θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο, θαζψο θαη
ζηελ εθπαίδεπζε, αλαινγεί ζηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο (ΒΒ, ΟΟΏ, Παγθφζκηα Σξάπεδα , UNESCO, ΑΝΣ) νη
νπνίνη δηακνξθψλνπλ ιφγνπο θαη πνιηηηθέο, παξνπζηάδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ παξνπζία ηνπο σο απξφζσπε,
εμππεξεηψληαο ηα ζπκθέξνληα άιισλ. Εδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηε ζρνιηθή εγεζία φζνλ αθνξά ζην
επαγγεικαηηθφ ηεο πξνθίι ηα επηζπκεηά κνληέια εγεζίαο, ηα ζπζηήκαηα επηινγήο ηεο, ηε ζπλερή θαηάξηηζε θαη
επαγγεικαηηθή ηεο αλάπηπμε, πξνζδίδνληαο, νπζηαζηηθά, ζην ζχγρξνλν ζρνιηθφ εγέηε ζπλδπαζκφ εγεηηθψλ θαη
δηνηθεηηθψλ ηθαλνηήησλ.
Βληνχηνηο, νη Γθφβαξεο θαη Ρνπζζάθεο (2008)· Leithwood θαη Levin (2004) επηζεκαίλνπλ φηη κε βάζε ηε
ζπλζήθε ηνπ Μαάζηξηρη ε Βπξσπατθή έλσζε δελ κπνξεί λα απαηηήζεη αιιαγή ζηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλάκεζα άιια ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο γηα εθζπγρξνληζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ζπζηεκάησλ, πξνσζεί ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη θαιψλ πξαθηηθψλ ζε νπνηαδήπνηε
έθθαλζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γίγλεζζαη, πξνζπαζψληαο λα επέκβεη κε ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο ζε δεηήκαηα πνπ
αθνξά ζε απηά (δεκηνπξγία δηθηχσλ κάζεζεο πνπ νδεγνχλ ζε ζπζηάζεηο πνιηηηθήο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο
δηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ηελ επηκφξθσζή ηνπο, θαζνξηζκφο ελφο εληαίνπ επξσπατθνχ πιαηζίνπ
πξνζφλησλ γηα ηα ζηειέρε εθπαίδεπζεο, νξγάλσζε πξνγξακκάησλ δξάζεο).
ηελ Βπίζεκε εθεκεξίδαηεο, ε Βπξσπατθή Έλσζε (2009), αλαθέξεηαη ζηα ζηάδηα επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο
ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηδίσο ζηνπο Αηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Ο Chapman (2005)αλαθέξεη φηη
ζηελ έθζεζε ηνπ ΟΟΏ (2006) ηνλίδεηαη φηη πξέπεη λα αλαλεψλνληαη νη ήδε απνθηεζείζεο γλψζεηο ησλ
Αηεπζπληψλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο κέζσ ελφο ζπλδπαζκνχ δηαδηθαζηψλ ηππηθήο θαη άηππεο
εθπαίδεπζεο απφ πηζηνπνηεκέλνπο θνξείο πνπ παξέρνπλ πξνγξάκκαηα ζε θεληξηθφ ή ηνπηθφ επίπεδν ζε θάζε
ρψξα(Τπνπξγείν Παηδείαο, νη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο, νη Γήκνη θαη νη ηνπηθέο εθπαηδεπηηθέο αξρέο, νη
Τπεξεζίεο θαηάξηηζεο εθπαηδεπηηθψλ, ηδησηηθνί θνξείο, νη ελψζεηο ζρνιηθψλ Γηεπζπληψλ, Κέληξα Δθπαίδεπζεο
θαη θαηάξηηζεο).
Ζ επηκνξθσηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ ηειερψλ Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα – Αλαζθφπεζε βηβιηνγξαθίαο
Οη παξαπάλσ θνξείο πξνγξακκάησλ δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην βαζκφ ζπγθέληξσζεο ή απνθέληξσζεο
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θάζε ρψξαο. Οη Παπαθσλζηαληίλνπ (2016)·Μαπξνγηψξγνο (1992) αλαθέξνπλ
φηη ζηελ Βιιάδα ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή δηακνξθψλεηαη απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία- ην θξάηνο εθπαηδεπηήο(ζπγθεληξσηηθφ κνληέιν), κε απνηέιεζκα νη απνθάζεηο ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γίγλεζζαη λα
απνηεινχλ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηνπ. Βπίζεο,επηζεκαίλνπλ φηη κεηά ηε Μεηαπνιίηεπζε, ε επηκφξθσζε
ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη δε ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο θαηέζηε έλαο απφ ηνπο κεραληζκνχο ζηήξημεο ησλ
αιιαγψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, αθνχ ζχκθσλα κε ηελ ηερλνθξαηηθή αληίιεςε ηνπ ζρνιείνπ θάζε
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζεσξείηαη σο παξάγνληαο θνηλσληθφ-νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο.
χκθσλα κε ηελ Ώζαλαζνχια- Ρέππα (2001) νη Αηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ πξνέξρνληαη απφ ην ζψκα ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, ρσξίο θαηάξηηζε ή πξν-απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά, αλαθνξηθά κε ηε ζέζε επζχλεο πνπ
θαινχληαη λα θέξνπλ εηο πέξαο. Μεηά ηε Μεηαπνιίηεπζε, σο βαζηθνί θνξείο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψληειερψλ, εκθαλίδνληαη νη ρνιέο Βπηκφξθσζεο Μέζεο θαη Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο (ΒΛΜΒ, ΒΛΑΒ), ηα
TερλνινγηθάIδξχκαηα, ην Παηδαγσγηθφ Ελζηηηνχην, ηα ΠΒΚ, ην Βιιεληθφ Ώλνηθηφ Παλεπηζηήκην, ε ΏΠΏΕΣΒ,
νη ζρνιηθέο κνλάδεο, νη ρνιηθνί χκβνπινη, νη Βπηζηεκνληθέο ελψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηα Βπηζηεκνληθά
Κέληξα ή Ελζηηηνχηα ησλ πλδηθαιηζηηθψλ θνξέσλ (Ώλαζηαζίνπ & Παπαθσλζηαληίλνπ, 2013·
Ώλδξένπ,1999,2004·Μαπξνγηψξγνο, 1992· Μαπξνεηδήο & Σππάο, 2001·Παπαθσλζηαληίλνπ, 2016).
Βπηπξνζζέησο, ν Παπαθσλζηαληίλνπ (2017) ππνζηεξίδεη φηη ηελ ηειεπηαία ηξηαθνληαεηία ε επηκφξθσζε
κεηαιιάρζεθε ζε εθηειεζηηθφ βξαρίνλα γείσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα θαζψο θαη ζε
πξνλνκηαθφ πεδίν άζθεζεο εθινγηθήο πνιηηηθήο. Βπίζεο, επηζεκαίλεη φηη ππάξρνπλ δχν κνληέια επηκφξθσζεο
πνπ αθνξνχλ ελλνηνινγηθά ζηελ νξγάλσζε ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη είλαη αιιειν-πιεθφκελα:
 Δ «ηερλνθξαηηθή ζχιιεςηο» πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
ζπζηήκαηνο. Με βάζε απηφ ην κνληέιν ε επηκφξθσζε ζρεδηάδεηαη, νξγαλψλεηαη θαη πξαγκαηνπνηείηαη
απφ ηελ πξντζηάκελε αξρή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ- ζηειέρνπο, ρσξίο ν εθπαηδεπηηθφο λα ζπκκεηέρεη ζηε
δηακφξθσζε ηεο επηκφξθσζήο ηνπ.
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Δ «απην-βειηησηηθήζχιιεςηο» πνπ πξνζηδηάδεη ζηηο πξνζσπηθέο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ
εθπαηδεπφκελσλ. χκθσλα κε απηφ ην κνληέιν ν εθπαηδεπηηθφο-ζηέιερνο επζχλεηαη γηα ηελ επηινγή
θαη ηελ παξαγσγή γλψζεο ηνπ, επηζηξαηεχνληαο ηελ αθαηξεηηθή ηνπ ηθαλφηεηα, ψζηε λα πξνζδηνξίζεη
ν ίδηνο ηελ αλάιεςε, εθπφλεζε θαη ζηξαηεγηθή ηεο πξνζσπηθήο επηκφξθσζήο ηνπ γηα ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ επαγγεικαηηθνχ ξφινπ πνπ θαιείηαη λα επηηειέζεη.
Χο εθ ηνχηνπ, ζχκθσλα κε ηνπο Παπαθσλζηαληίλνπ (2017)· Φαζνχιε (2016) απφ ην 2008 δελ αληρλεχεηαη ν
βαζκφο θαη ε ζπρλφηεηα επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη δε ησλ ηειερψλ ηεο Βθπαίδεπζεο, ελψ ηα
ηειεπηαία ρξφληα, φληαο ε ρψξα ζε θαηάζηαζε πξνβιεκαηηθήο νηθνλνκίαο, αθελφο θαίλεηαη λα απνζχξεηαη
αηζζεηά απφ ηελ επηκφξθσζε θαη λα επηθεληξψλεηαη ζηελ απνιχησο αλαγθαία «ελεκέξσζε- θαηάξηηζε» απφ
κέξνπο ηεο, αθεηέξνπ ηα ελ δπλάκεη θαη ελ ελεξγεία ηειέρε Βθπαίδεπζεο λα ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ απεκπφιεζε
ηεο επζχλεο ηεο Πνιηηείαο γηα ηελ επηκφξθσζή ηνπο θαη ηελ «αλαγθαζηηθή» νηθνλνκηθή επηβάξπλζή γηα ηελ
επαγγεικαηηθή ηνπο επηκφξθσζε.
Οη ΐνδαΎηεο θαη Τθαληή (2008)· Αάξξα θαη αΎηεο (2010)πξνηάζζνπλ σο βαζηθνχο ιφγνπο γηα ηε ζπλερή
επηκφξθσζε ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεοηνπο παηδαγσγηθφ-θνηλσληθνχο θαη ηνπο ηνπο επαγγεικαηηθνχοπξνζσπηθνχο. χκθσλα κε έξεπλα ηεο Καβνχξε(1998, φπ. αλαθ. ζηνπο Λεκνλή &Κνιεδάθε, 2013), ην
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα επηιέγεη κέζσ ησλ εθάζηνηε ζπζηεκάησλ επηινγήο ζηειερψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ λα έρεη
δηνηθεηηθά ζηειέρε πνπ λα ελεξγνχλ «εθηειεζηηθά», εθαξκφδνληαο λφκνπο θαη εγθπθιίνπο κεραληζηηθά, ρσξίο
ηελ χπαξμε απμεκέλσλ επηζηεκνληθψλ πξνζφλησλ. Βπίζεο, έξεπλα πνπ δηεμήρζε απφ ην Παηδαγσγηθφ
Ελζηηηνχην (2010) ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «Μείδνλ Πξφγξακκα Βπηκφξθσζεο ησλ Βθπαηδεπηηθψλ
(2010-2013) κε ζέκα ηε δηεξεχλεζε επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ, έδεημε φηη ε πιεηνςεθία ησλ δηεπζπληψλ εθθξάδεη
ηε δπζαξέζθεηα ηνπ ζε ζρέζε κε ην πεξηερφκελν, ηελ νξγάλσζε θαη ηε κεζνδνινγία ησλ πξνγξακκάησλ πνπ
δηεμάγνληαη. Βπηπιένλ, ην δείγκα ηεο έξεπλαο πξνηάζζεη σο ζεκαληηθέο ελφηεηεο γηα ηελ επηκφξθσζή ηνπ α) ηε
δηαρείξηζε πξνβιεκάησλ ζρνιηθήο ηάμεο, β) ηελ αμηνιφγεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, γ) ηελ νξγάλσζε θαη
δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο, δ) ηελ αλάπηπμε δεκηνπξγηθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο καζεηέο θαη γνλείο, ελψ ην δείγκα
πξνηείλεη σο ζεκαληηθή ζεκαηηθή ελφηεηα ζε έλα πξφγξακκα επηκφξθσζήο ηνπο ηε «Γηνίθεζε θαη Δθπαηδεπηηθή
Πνιηηηθή», επηβεβαηψλνληαο ην ελδηαθέξνλ ησλ δηεπζπληψλ γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε δηνίθεζε ηα νπνία
θαινχληαη λα δηεθπεξαηψλνπλ θαζεκεξηλά.
Βπηπξνζζέησο, ζχκθσλα κε έξεπλα ηεο Γηαλλνχιε (2017), φζνλ αθνξά ζηελ επηκφξθσζε ησλ Αηεπζπληψλ
ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο ζηε ζέζε επζχλεο, αλαθαλδφλ, ην δείγκα ηεο έξεπλαο ηεο
απαληά φηη δελ ππήξμε θακία ζηνηρεηψδεο επηκφξθσζε θαηά ηελ αλάιεςε θαη δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο, ελψ
είλαη θαζνιηθφ ην αίηεκα ησλ εξσηψκελσλ Αηεπζπληψλ γηα ζπλερή επηκφξθσζή ηνπο ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ζε δηνηθεηηθά ζέκαηα, νξγαλσκέλε απφ επίζεκνπο θνξείο κε ζρεηηθή δηάξθεηα.
Βπίζεο, νη Ξσρέιιεο (2002)·Λαγφο, Καινχξε, Ώλησλφπνπινπ, Πακνπθηζφγινπ (2006) αλαθέξνπλ φηη νη
δηεζλείο επηζηεκνληθέο ζπδεηήζεηο, αλ θαη παξνπζηάδνπλ δηαθνξά ζηηο απφςεηο αλαθνξηθά κε ηε ζηνρνζεζία ηεο
επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, σζηφζν θαίλεηαη λα ζπγθιίλνπλ ζηελ θαζνιηθή άπνςε φηη ε επηκφξθσζε
είλαη κηα καθξά, δηαξθήο δηαδηθαζία πνπ αλαδεηθλχεη ηελ πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ
ζηειέρνπο εθπαίδεπζεο θαη απηνκάησο πξέπεη λα δηελεξγείηαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο.
Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο
θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ λα δηεξεπλεζνχλ νη απφςεηο ησλ δηεπζπληψλ Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο
ζρεηηθά κε ηελ αλάδεημε ζεκαληηθφηεηαο ηεο ζπλερνχο επηκφξθσζεο ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο. Σα
εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ εηέζεζαλ ζηνλ πιεζπζκφ-ζηφρν ήηαλ ηα αθφινπζα:
▪ Ώλ ππήξρε επηκφξθσζε θαηά ηελ αλάιεςε θαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο ζηε ζέζε επζχλεο πνπ
πξνΎζηαλην.
▪ Ώλ ε επηκφξθσζε ηνπο, σο ζηειέρε εθπαίδεπζεο, θαζίζηαηαη απαξαίηεηε-ζπλερήο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο
ζεηείαο ηνπο κέζα απφ έλα νξγαλσκέλν πιαίζην δξάζεο (ρψξν, ρξφλν, πεδία αληηθεηκέλνπ, ρξνληθή δηάξθεηα,
θνξείο).
▪ ε πνηνπο ιφγνπο εζηηάδνπλ πηζαλή επηηπρία ή απνηπρία ελφο επηκνξθσηηθνχ ηνπο πξνγξάκκαηνο, αλαθνξηθά
κε ηελ εκπεηξία ηνπο.
▪ Πνην είλαη ην βαζηθφ θίλεηξν πνπ ηνπο σζεί λα αλαιακβάλνπλ άκεζα ή έκκεζα ηε ζπλερή παξαγσγή ηεο
γλψζεο ηνπο.
ρεδηαζκφο θαη δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο
Ζ έξεπλα
Δ έξεπλα δηεμήρζε ην αθαδεκατθφ έηνο 2017-18. Ο πιεζπζκφο-ζηφρνο ήηαλ 12 Αηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ
Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, Γπκλαζίσλ θαη Λπθείσλ ζην λνκφ Ώηηηθήο. Δ επηινγή ηνπ πιεζπζκνχ-ζηφρνπ
σο πξνο ηνπο Αηεπζπληέο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε κέζνδν ηεο δεηγκαηνιεςίαο - ρηνλνζηηβάδα, κηα κνξθή

573

1st International Congress on Management of Educational Units
December 7-9, 2018, Thessaloniki, Greece

ζθφπηκεο δεηγκαηνιεςίαο, ελψ έγηλε πξνζπάζεηα λα εμαζθαιηζηεί ε εγθπξφηεηα θαη ε αμηνπηζηία ησλ εξγαιείσλ
πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ. Θεσξήζακε φηη νη 12 εξσηψκελνη είλαη έλα αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα γηα ηελ
εμαγσγή θάπνησλ αληηπξνζσπεπηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ, αθνχ δελ είλαη νχηε ηδηαίηεξα κεγάιν, νχηε ηδηαίηεξα
κηθξφ (Creswell, 2011).Δ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ε πνηνηηθή έξεπλα κε ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν ηεο
εκη-δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο, σο έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία ζπιινγήο δεδνκέλσλ ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο ε
νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγαιχηεξε επειημία θαη ειεπζεξία, ζεσξψληαο φηη κε απηφ ηνλ ηξφπν δε ζα
πεξηνξίδακε ηηο απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ηεο έξεπλαο (Robson, 2010).
Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο
Ο πιεζπζκφο θαη ην δείγκα
Ο πιεζπζκφο – ζηφρνο δηέζεηε έλα ηνπιάρηζηνλ ραξαθηεξηζηηθφ, φζνλ αθνξά ζηελ ηδηφηεηά ηνπ, ήηαλ
Αηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ζην λνκφ Ώηηηθήο. Υξεζηκνπνηήζεθε απιή ηπραία
δεηγκαηνιεςία θαη ζπγθεθξηκέλα δεηγκαηνιεςία ρηνλνζηηβάδα, αθνχ επηιέρζεθαλ ππνθείκελα
αληηπξνζσπεπηηθά ηνπ πιεζπζκνχ (Αηεπζπληέο ζρνιείσλ), ηνπο νπνίνπο δε γλσξίδακε πξνζσπηθά κελ, αιιά ηα
πξψηα εξσηψκελα ππνθείκελα πνπ παξαρψξεζαλ ζπλέληεπμε θάλεθαλ δηαηεζεηκέλα λα ζπζηήζνπλ ηα επφκελα
εξσηψκελα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ( επφκελνπο Αηεπζπληέο) (Creswell, 2011).
Σν ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ-ζηφρνπ απνηεινχληαλ απφ 12 Αηεπζπληέο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ
Ώηηηθήο, εθ ησλ νπνίσλ 6 ήηαλ άλδξεο θαη 6 ήηαλ γπλαίθεο, φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 1.

Πίλαθαο 1. Αξηζκφο πκκεηερφλησλ αλά θχιν
CumulativePerc
Frequency
Valid

Percent

ValidPercent

ent

Άνδρας

6

50,0

50,0

50,0

Γσναίκα

6

50,0

50,0

100,0

12

100,0

100,0

Total

Ώπφ ηνλ πιεζπζκφ-ζηφρν, νη 11 (91,7%) δηέζεηαλ απμεκέλα επηζηεκνληθά πξνζφληα ( Μεηαπηπρηαθφ –
Γηδαθηνξηθφ - Γεχηεξν πηπρίν), εθ ησλ νπνίσλ νη 9 (75%) θαηείραλ Μεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζην
αληηθείκελφ ηνπο ή ζε κε ζπλαθέο αληηθείκελν απφ ηελ εηδηθφηεηα πνπ θαηείραλ θαη νη 2 (16,7%) ήηαλ θάηνρνη
Μεηαπηπρηαθνχ ζηε Αηνίθεζε ηεο Βθπαίδεπζεο, ελψ ν 1 (8,3%) δελ θαηείρε επηπξφζζεην ηίηιν ζπνπδψλ.Χο
πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ ζεηεηψλ πνπ ην δείγκα ηεο έξεπλαο είρε δηαηειέζεη ζηέιερνοζηε ζέζε ηνπ Αηεπζπληή
ζρνιηθήο κνλάδαο, φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 2, νη 3 απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο βξίζθνληαλ ζηελ πξψηε ζεηεία
ηνπο, νη επφκελνη 3 ζηε δεχηεξε ζεηεία ηνπο θαη νη ππφινηπνη 6ζηελ ηξίηε ζεηεία ηνπο.
Πίλαθαο 2. Αξηζκφο Θεηεηψλ ζηε ζέζε επζχλεο
CumulativePerc
Frequency
Valid

Percent

ValidPercent

ent

1η Θηηεία

3

25,0

25,0

25,0

2η Θηηεία

3

25,0

25,0

50,0

3η Θηηεία

6

50,0

50,0

100,0

12

100,0

100,0

Total

πδήηεζε απνηειεζκάησλ
χκθσλα κε ηνλ Creswell (2011) ε θχξηα κνξθή παξνπζίαζεο ζε κηα πνηνηηθή έξεπλα είλαη ε αθεγεκαηηθή
ζπδήηεζε (ην γξαπηφ κέξνο) ζην νπνίν νη ζπγγξαθείο ζπλνςίδνπλ ελδειερψο ηα επξήκαηα απφ ηελ αλάιπζε ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπο. ηελ ελ ιφγσ έξεπλα, παξαζέζακε απνζπάζκαηα απφ ηα δεδνκέλα ησλ 12 ζπλεληεχμεσλ,
πξνζδηνξίδνληαο εληάζεηο θαη αληηθάζεηο, κε ζθνπφ λα θαλεξσζνχλ ζπλαηζζήκαηα, ζηάζεηο, αληηιήςεηο θαη
εκπεηξίεο ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα.
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ζνλ αθνξά ζηελ χπαξμε επηκφξθσζεο ησλ Αηεπζπληψλ θαηά ηελ αλάιεςή φζν θαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο
ζεηείαο ηνπο, ζρεδφλ νκφθσλα ην δείγκα ηεο έξεπλαο απαληά φηη ήηαλ κεδεληθή, θάπνηνη δε εθ ηνπ δείγκαηνο
απαληνχλ φηη δελ έρνπλ δερζεί σο ζηειέρε θακία επηκφξθσζε φρη κφλν κεηά ηηο ηειεπηαίεο θξίζεηο ηνπ 2017
αιιά θαη ζε πξνεγνχκελεο, αλαθέξνληαο «ρη. Γελ έρσ δερζεί θακία επηκφξθσζε, σο ηέιερνο» «ρη
θακία…..Δγψ έηξερα ηνλ Ηνχιην ζην ΔΚΓΓΑ, δεμηά-αξηζηεξά γηα λα επηκνξθσζψ.. Δίκαη θαηεγνξεκαηηθή ζην ζέκα
ηεο επηκφξθσζεο». Σηο παξαπάλσ ζέζεηο έξρεηαη λα επηβεβαηψζεη πξνεγνχκελε έξεπλα ηεο Γηαλλνχιε (2017), ε
νπνία δηεμήρζε ζε δηαθνξεηηθφ δείγκα Αηεπζπληψλ, πξηλ ηηο θξίζεηο ησλ ηειερψλ Βθπαίδεπζεο ην 2015, ην
νπνίν αλαθαλδφλ επηβεβαηψλεη ηε κεδεληθή επηκφξθσζε ησλ Αηεπζπληψλ απφ ηελ Πνιηηεία.
Ώλαθνξηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο επηκφξθσζεο, ζρεδφλ νκφθσλα ν πιεζπζκφο-ζηφρνο απαληά ζεηηθά,
ζεσξψληαο φηη φρη κφλν ρξεηάδεηαη αιιά είλαη επηβεβιεκέλν ιφγσ ησλ ζπλερψλ αιιαγψλ πνπ επηθέξεη ε
«παγθνζκηνπνίεζε», ιέγνληαο «ζπλερήο επηκφξθσζε απαηηείηαη γηα φινπο & εμίζνπ γηα ηα ηειέρε Δθπαίδεπζεο.
Δγψ, φηαλ αλέιαβα (…)Ση ζα έθαλα; Γελ μέξσ. Δίρα ηνλ πξνεγνχκελν Γηεπζπληή απφ θνληά θαη ηνλ ξσηνχζα. Γηα
πεο κνπ ηη λα θάλσ ηψξα & ηη λα θάλσ ηψξα», πξνηάζζνληαο ην ζεζκφ ηνπ κέληνξα (mentoring) (Φαζνχιεο,
2016), κεέλα κηθξφ πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ λα αλαθέξεη «Σελ θπλεγάο κφλνο ζνπ ηελ επηκφξθσζε. ηελ
Διιάδα δελ πεξηκέλεηο λα ζνπ ηα δψζνπλ. ρη κφλν ζηνλ θιάδν ην δηθφ καο, αιιά παληνχ. Τπάξρνπλ
πξνγξάκκαηα. Γε γίλεηαη, ηελ θπλεγάο & ηελ βξίζθεηο. Καη παο & ηελ θάλεηο, αλ ελδηαθέξεζαη.». Οη παξαπάλσ
απφςεηο έξρνληαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε φζα ππνζηεξίδεη ν Παπαθσλζηαληίλνπ (2017), αλαθνξηθά κε ην
γεγνλφο φηη νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί αλαιακβάλνπλ ηε δηαδηθαζία θαη ην θφζηνο ηεο επηκφξθσζήο ηνπο,
αλαγλσξίδνληαο ηελ απεκπφιεζε ηεο Πνιηηείαο ηα ηειεπηαία ρξφληα απφ απηή ηε δηαδηθαζία.
ζνλ αθνξά ζην αληηθείκελν-πεξηερφκελν ηεο επηκφξθσζεο, ε πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ-ζηφρνπ αλαδεηά ηα
ζεκηλάξηα πνπ εζηηάδνπλ ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηνλίδνληαο «Δπεηδή έλαο Γηεπζπληήο
έρεη λα θάλεη κε πνιιά πξάγκαηα, ην θνκκάηη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ.
Γειαδή ην πψο δηαρεηξίδεηαη γνλείο, ηνπο ζεκεξηλνχο γνλείο. Πσο δηαρεηξίδεηαη έλα χιινγν δηδαζθφλησλ κε ηηο
αληηξξήζεηο ηνπ..»,ελψ σο πξνο ηε κνξθή πνπ πξέπεη λα δνζεί ζηελ επηκφξθσζε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ
δείγκαηνο πξνηηκά νδεγίεο γηα «ηα γξαθεηνθξαηηθά-νηθνλνκηθά» ζέκαηα πνπ θαινχληαη λα δηαρεηξηζηνχλ νη
Αηεπζπληέο, εξρφκελνη ζε αληίζεζε κε ην πξνεγνχκελν δείγκα ηεο Γηαλλνχιε (2017), φπνπ ν πιεζπζκφο- ζηφρνο
επηδεηνχζε βησκαηηθέο κειέηεο πεξίπησζεο (case-studies).
Ώλαθνξηθά κε ην ρξφλν δηεμαγσγήο ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία επηζπκεί ε
επηκνξθσηηθή δξάζε λα δηεμάγεηαη κεηά ην ζρνιηθφ σξάξην, αλαθέξνληαο ραξαθηεξηζηηθά «κσο
επαλαιακβάλσ έρεη κεγάιε ζεκαζία, φηαλ θάπνηνο θαιείηαη λα δψζεη ην ρξφλν ηνπ, λα είλαη νπζηαζηηθφ απηφ.
Γειαδή δελ έρεη λφεκα γηα κέλα λα κνπ πεη θάπνηνο: λα θάλεηο 3 κήλεο επηκφξθσζε 3-5 κ.κ. Θα πάσ. Γηα πνην
πξάγκα; Απφ πνηνπο αλζξψπνπο;», ελψ ζε ζρέζεκε ην θνξέα πνπ ζα δηεμάγεη ηελ επηκφξθσζε, ε ζπληξηπηηθή
πιεηνςεθία ησλ Αηεπζπληψλ επηζπκεί λα δηεμάγεηαη απφ πηζηνπνηεκέλνπο θνξείο, φπσο Παλεπηζηεκηαθνχο
θνξείο θαη δε εξγαζηεξηαθνχο (ςπρνιφγνπο), ΒΚΑΑΏ, «Μεηά απφ ην ΔΚΓΓΑ. Ννκίδσ ε επηκφξθσζε πνπ
έθαλα ζηε Γηνίθεζε Δθπαίδεπζεο ήηαλ πνιχ θαιή, παξφιν πνπ ήηαλ ιίγε…Οξγαλσκέλα. Γελ ήηαλ κφλν
θαζεγεηέο.. Δθεί ήηαλ πην επξεία ε ζχλζεζε.…», δηαπηζηψλνληαο φηη ζηελ πξνεγνχκελε έξεπλα ηεο Γηαλλνχιε
(2017) ην δείγκα πξνηηκά θνξείο δηαθνξεηηθνχο (ΠΒΚ, ρνιηθνί χκβνπινη, Πξντζηάκελνη Βθπαίδεπζεο).
ζνλ αθνξά ζηνπο ιφγνπο επηηπρίαο ή απνηπρίαο ελφο επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ε πιεηνςεθία ηνπ
δείγκαηνο εζηηάδεη ζην ξφιν ηνπ επηκνξθσηή πνπ αλαιακβάλεη ην ζεκηλάξην, ηνλίδνληαο «…Κπξίσο, κε
ελδηαθέξεη λα κε καγέςεη ν επηκνξθσηήο…», ελψ έλα κηθξφ πνζνζηφ πξνηάζζεη ην αληηθείκελν θαη ην
γεληθφηεξν πιαίζην, ιέγνληαο«1νλ: ε ιαλζαζκέλε πξνζσπηθή επηινγή (ην αληηθείκελν), 2νλ : Ίζσο γηαηί δελ είρα,
δελ κπφξεζα λα θάλσ πξαθηηθή άκεζα ζε απηφ. Αλ δελ θάλεηο άκεζα πξαθηηθή ζε απηφ ην έρεηο μεράζεη,3νλ : Δ
βέβαηα… ν επηκνξθσηήο».
Ώλαθνξηθά κε ην θίλεηξν πνπ σζεί ηνπο εξσηψκελνπο λα παξαθνινπζνχλ επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ε
κεγάιε πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ-ζηφρνπ πξνηάζζεη ηελ πξνζσπηθή εμέιημή ηνπ, ζέηνληαο ζε δεχηεξε ζέζε
ηελ επαγγεικαηηθή, επηζεκαίλνληαο «γηα ιφγνπο πξνζσπηθήο εμέιημεο. Σν ζεσξψ πνιχ ζεκαληηθφ ην ζέκα ηεο
απηφ –κφξθσζεο», ελψαλαθνξηθά κε ηελ θαηνρή Μεηαπηπρηαθνχ ζηε Αηνίθεζε ηεο Βθπαίδεπζεο θαη ηεο
κνξηνδφηεζεο ηνπ σο ζπλεθηηκψκελν θξηηήξην ζηελ επηινγή ηειερψλ, νη απφςεηο δηΎζηαληαη, θαζψο έλα
πνζνζηφ είλαη ζεηηθφ ζηελ άπνςε απηή «Ναη, λα κνξηνδνηείηαη. Σν θαλνληθφ είλαη λα κε γίλνληαη Γηεπζπληέο, αλ
δελ έρνπλ πεξάζεη απφ Γηνίθεζε, κηιάκε πάληα ζε έλα ζεσξεηηθφ επίπεδν, ζε κηα επηκφξθσζε ε νπνία δνπιεχεη
ζσζηά», ελψ έλα εμίζνπ ζεκαληηθφ πνζνζηφ ζεσξεί φηη πξέπεη λα κνξηνδνηείηαη ην ίδην, αλαθέξνληαο «Δίλαη κηα
εξψηεζε ζηελ νπνία θαη εγψ ε ίδηα δελ έρσ θαηαθέξεη λα βξσ ζπγθεθξηκέλε απάληεζε αθφκα θαη αλ έρσ ε ίδηα
Μεηαπηπρηαθφ ζηε Γηνίθεζε.. πνην Μεηαπηπρηαθφ βνεζά ζηε Γηνίθεζε, βνεζά, γηαηί ζνπ έρεη δψζεη δεμηφηεηεο &
ηθαλφηεηεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θάιιηζηα ζηε Γηνίθεζε. Θα ην κνξηνδνηνχζα ην ίδην..» κε ηα
απνηειέζκαηα λα είλαη δηακεηξηθά αληίζεηα ζηελ πξνεγνχκελε έξεπλα ηεο Γηαλλνχιε (2017) ζε ζρέζε κε ηελ
θαηνρή πηζηνπνηεηηθνχ ζηε Αηνίθεζε ηεο Βθπαίδεπζεο.
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4. πκπεξάζκαηα
Βπηρεηξψληαο λα ζπλνςίζνπκε ηηο απφςεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ηνπ δείγκαηφο καο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο
απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ, θαζίζηαηαη εκθαλέο φηη:













ζνλ αθνξά ζηελ χπαξμε επηκφξθσζήο ηνπο, ζρεδφλ φινη απαληνχλ φηη ππήξμε κεδεληθή επηκφξθσζε
ηφζν θαηά ηελ αλάιεςε φζν θαη ζηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο.
Ώλαθνξηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο επηκφξθσζεο, αλαθαλδφλ, νη Αηεπζπληέο ππνζηεξίδνπλ φηη είλαη
επηβεβιεκέλε ζην πιαίζην ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ιφγσ ησλ ζπλερψλ αιιαγψλ πνπ επηθέξεη ζηνλ
ηνκέα ηεο Βθπαίδεπζεο, αθνχ θαζηζηά αλαγθαίν νη Αηεπζπληέο λα έξρνληαη ζε επαθή κε ηηο
κεηαξξπζκίζεηο θαη κε ηηο αιιαγέο πνπ γίλνληαη ζηελ εθπαίδεπζε, πξηλ νηηδήπνηε εθαξκνζηεί ζηα
ζρνιεία.
ζνλ αθνξά ζηνπο θνξείο απφ ηνπο νπνίνπο ζα δηεμάγνληαη νη επηκνξθψζεηο, ε πιεηνςεθία ηνπ
δείγκαηνο επηδεηά επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα απφ πηζηνπνηεκέλνπο θνξείο, φπσο Παλεπηζηεκηαθνχο
θνξείο, απφ ην Κέληξν Αεκφζηαο Αηνίθεζεο θαη Ώπνθέληξσζεο ΒΚΑΑΏ (ζπλδπαζκφο Γηνηθεηηθνχ θαη
επηζηεκνληθνχ θνξέα).
ε ζρέζε κε ην πεξηερφκελν-αληηθείκελν ηεο επηκφξθσζεο, ζρεδφλ ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηφο καο
αλαδεηά πξνγξάκκαηα πνπ εζηηάδνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε δηαρείξηζεο αλζξψπηλσλ θξίζεσλ θαη
δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ελψ ζε ζρέζε κε ηε κνξθή πνπ ζα έρνπλ απηά, αλαδεηθλχεη ηε
κνξθή νδεγηψλ δηαρείξηζεο γηα «γξαθεηνθξαηηθά- νηθνλνκηθά ζέκαηα» ζε ζρέζε κε δεηήκαηα πνπ
αληηκεησπίδνπλ ζηε ζρνιηθή θαζεκεξηλφηεηά ηνπ.
Ώλαθνξηθά κε ην ρξφλν δηεμαγσγήο ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ, ε πιεηνςεθία ηνπ
πιεζπζκνχ- ζηφρνπ επηζπκεί λα πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ην πέξαο ην ζρνιηθνχ σξαξίνπ, ψζηε λα είλαη
απειεπζεξσκέλνο απφ ην έξγν πνπ θαιείηαη λα θέξεη εηο πέξαο ζηε ζέζε επζχλεο.
Χο βαζηθφο ιφγνο επηηπρίαο ή απνηπρίαο ελφο επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο, αλαδεηθλχεηαη « ν ξφινο
ηνπ επηκνξθσηή » ζε ζρέζε κε ην βαζκφ πξνεηνηκαζίαο ηνπ, ηεο επάξθεηαο ζηε γλψζε ηνπ
αληηθεηκέλνπ θαη ηεο κεηαδνηηθφηεηαο πνπ δηαζέηεη.
ζνλ αθνξά ζηελ θαηνρή θαη ζηε κεγαιχηεξε κνξηνδφηεζε πηζηνπνηεηηθψλ επάξθεηαο ζηε Αηνίθεζε
ηεο Βθπαίδεπζεο, σο ζπλεθηηκψκελν θξηηήξην ζηελ επηινγή ησλ Βθπαηδεπηηθψλ ηειερψλ, νη απφςεηο
δηΎζηαληαη, θαζψο εθθξάδεηαη πξνβιεκαηηζκφο γηα ην βαζκφ εηνηκφηεηαο θαη επάξθεηαο πνπ
εμαζθαιίδεη ζηελ πξάμε έλα ηέηνην είδνο πηζηνπνηεηηθνχ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε επζχλεο.
Χο βαζηθφ θίλεηξν πνπ σζεί ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο καο, αλαδεηθλχεηαη
ε αλάγθε γηα πξνζσπηθή εμέιημε θαη αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ, θέξλνληαο ζε δεχηεξε ζέζε ηελ
επαγγεικαηηθή αλέιημε γηα νπνηαδήπνηε ζέζε επζχλεο.

Πεξηνξηζκνί Έξεπλαο - Πξνηάζεηο
Βίλαη πξνθαλέο, φηη ε ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα επηηάζζεη ηελ χπαξμε ελφο απνηειεζκαηηθνχ
ζρήκαηνο επηκφξθσζεο ε νπνία ζα πξνζαλαηνιίδεηαη ζηε δεκηνπξγία ζηειερψλ εθπαίδεπζεο, πνπ ζα ζηνρεχνπλ
ζηελ πνηφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ δπλακηθνχ πνπ ηελ απαξηίδεη. Δ Γηαλλνχιε
(2017) ζε έξεπλά ηεο επηζεκαίλεη φηη δχν απφ ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ «επηβάιιεηαη» λα δηαζέηεη ν
ζρνιηθφο εγέηεο είλαη ε χπαξμε νξάκαηνο θαη ε ηθαλφηεηα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηνλ
νξγαληζκφ ηνπ. Χο εθ ηνχηνπ, ε επηκφξθσζε ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί σο κηα ζπλερηδφκελε δηαδηθαζία πνπ
αληαπνθξίλεηαη ζε αλάγθεο, πξνζσπηθέο θαη επαγγεικαηηθέο, ησλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη κε ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ θαινχληαη λα θέξνπλ εηο πέξαο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ πνπ πξνΎζηαλην
(Λεκνλή &Κνιεδάθεο, 2013).
πσο ηνλίδεη ν Παπαθσλζηαληίλνπ (2017), ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε βηβιηνγξαθία επηθεληξψλεηαη ζηελ
αλαγθαηφηεηα ηεο επηκφξθσζεο, ζηηο ζπλερείο επηκνξθσηηθέο δξάζεηο, ζηηο αδπλακίεο ηεο θεληξηθήο
εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, φζνλ αθνξά ζην πεξηερφκελν – αληηθείκελν, ζην ρξφλν δηεμαγσγήο, ζηνπο θνξείο
επηκφξθσζεο θαη ζην εθπαηδεπηηθφ δπλακηθφ πνπ ζηειερψλεη απηνχο, ζην κεγάιν ελδηαθέξνλ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηε δηαζχλδεζε απηήο κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε. Χζηφζν, ηελ ηειεπηαία
δεθαεηία ιφγσ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ ηεο Βιιεληθήο Πνιηηείαο, ην θξάηνο απνζχξεηαη απφ ην κεγάιν
θεθάιαην πνπ ιέγεηαη « επαγγεικαηηθή αλάπηπμε- εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ», επηθεληξψλεηαη ζηα απνιχησο
«αλαγθαία» θαη θαζηζηά απηνκάησο ην ίδην εθπαηδεπηηθφ-ζηέιερνο «ππεχζπλν» γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο
ζηξαηεγηθήο ηεο επηκφξθσζήο ηνπ, ηνπνζεηψληαο απηφλ ζην κνληέιν ηεο «απηφ-βειηησηηθήο ζπιιήςεσο»
(Παπαθσλζηαληίλνπ, 2016· Φαζνχιεο, 2016).
πσο γίλεηαη θαηαλνεηφ, ε παξνχζα έξεπλα δελ δίλεη απαληήζεηο ζε φια ηα εξσηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
χπαξμε θαη δηεμαγσγή επηκνξθσηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Πνιηηείαο ζηα ζηειέρε εθπαίδεπζεο. Κάηη ηέηνην
βέβαηα δελ ήηαλ ζηηο πξνζέζεηο καο, αθελφο, γηαηί ην δείγκα ηεο έξεπλάο καο ήηαλ ζρεηηθά κηθξφ (12
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ζπλεληεχμεηο Αηεπζπληψλ Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο), αθεηέξνπ γηαηί κηα πιήξεο θαη ζε βάζνο έξεπλα ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο απαηηεί α) έξγν πνιππιεζνχο εξεπλεηηθήο νκάδαο, β) κεγαιχηεξν δείγκα ηνπ
πιεζπζκνχ-ζηφρνπ (Αηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ) Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, γ)
δείγκα ηνπ πιεζπζκνχ- ζηφρνπ ζε πεξηζζφηεξεο Αηεπζχλζεηο ηνπ ίδηνπ Ννκνχ, δ) δείγκα ηνπ πιεζπζκνχζηφρνπ ζε πεξηζζφηεξεο Πεξηθεξεηαθέο Αηεπζχλζεηο, δ) αθηέξσζε πεξηζζφηεξνπ ρξφλνπ γηα ελδειερή κειέηε
ηνπ ζέκαηνο θαη γηα ελδειερή έξεπλα κε ζπλδπαζκφ πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο έξεπλαο (Creswell, 2011).
Λακβάλνληαο ππφςε ηα ελ ιφγσ ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, θαηαιήγνπκε φηη ζε πνιιά ζεκεία ησλ
ζεκάησλ πνπ επηρεηξήζακε λα ζίμνπκε, ππάξρεη ζχγθιηζε ησλ απφςεσλ ηνπ πιεζπζκνχ-ζηφρνπ ζε ζρέζε κε ηηο
ζεσξεηηθέο καο αλαθνξέο. Ο Φαζνχιεο (2016) ηνλίδεη φηη παξά ην γεγνλφο φηη ζην δηεζλέο εθπαηδεπηηθφ
γίγλεζζαη δξνκνινγνχληαη εμειίμεηο ζε ζρέζε κε ηελ επηκνξθσηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηειερψλ
ηεο εθπαίδεπζεο, ζηελ Βιιάδα, δε ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, παξαηεξείηαη «αδηαθνξία». Βπηπξνζζέησο, ε
δεκνζηνλνκηθή θξίζε θαζηζηά απαγνξεπηηθή θάζε ζπδήηεζε γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηεο
εθπαηδεπηηθήο επηκνξθσηηθήο πνιηηηθήο.
Βπηπξνζζέησο, κπνξνχλ λα δηαηππσζνχλ νξηζκέλεο πξνηάζεηο πνπ ίζσο απνηειέζνπλ εθαιηήξην γηα επφκελεο
έξεπλεο. Δ ζρνιηθή κνλάδα επηβάιιεηαη λα δηαζέηεη έλαλ ηθαλφ ζρνιηθφ εγέηε πνπ ζα έρεη δεκηνπξγεζεί απφ
έλα νινθιεξσκέλν θαη ζνβαξά ζρεδηαζκέλν ζχζηεκα επηκφξθσζεο πνπ ζα εζηηάδεη ζην ζρεδηαζκφ ηεο
επηκφξθσζεο, ζηελ αλάζεζή ηεο ζε έλα ζχλνιν θαηάιιεισλ θνξέσλ επηκφξθσζεο, ζηελ επηινγή ησλ
επηκνξθσηψλ θαη επηκνξθνχκελσλ, ζηελ εθαξκνγή ηεο, ζην πεξηερφκελφ ηεο, ζηε δηδαθηηθή ηεο κεζνδνινγία,
ζηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζήο ηεο.Βπηπιένλ, ζεσξείηαη αλαγθαίν λα δηεμάγνληαη ζεκηλάξηα γηα ηνπο
λενεηζεξρφκελνπο Αηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ, πξηλ ηελ αλάιεςε ηεο ζέζεο επζχλεο, θαζψο θαη γηα ηα
ζηειέρε εθπαίδεπζεο ηα νπνία:
 ζα έρνπλ ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα παξαθνινχζεζεο
 ζα δηεμάγνληαη ζπλερψο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο
 ζα δηέπνληαη απφ ηηο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη ηεο δηα βίνπ κάζεζεο (ελεξγνπνίεζε ηεο
ζθέςεο ησλ ππνθεηκέλσλ, ε δηδαζθαιία λα ιακβάλεη ππφςε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο ησλ
ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο, λα ιακβάλεηαη ππφςε ε εκπεηξία θαη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ
ζηφρνπ, λα εληζρχεηαη ε αιιειεπίδξαζε) (Rogers, 1999).
Βπηπξνζζέησο, επηβεβιεκέλε ζεσξείηαη ε παξνρή εμσηεξηθψλ ή εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ
ζρνιηθψλ εγεηψλ ζηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα κε θπξηφηεξα α) ηε κεξηθή ή νιηθή απαιιαγή απφ ηα
δηεπζπληηθά θαζήθνληα γηα θάπνην δηάζηεκα, β) ηελ νηθνλνκηθή απνδεκίσζε (νδνηπνξηθά, έμνδα δηακνλήο ζε
άιιεο πφιεηο), ηε δεκηνπξγία πξνγξακκάησλ ζπλδπαζκνχ ζεσξίαο θαη πξάμεο, ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζή ηνπο
(Ώλδξένπ,1999, 2004· Καινγηάλλεο, 2014).
Οη πξναλαθεξζέληεο πεξηνξηζκνί ππνδεηθλχνπλ θαηεπζχλζεηο θαη δεηήκαηα γηα κειινληηθέο έξεπλεο, ελψ νη
εξεπλεηέο κπνξνχλ λα θάλνπλ επαλάιεςε ηεο έξεπλαο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ θαζηζηνχλ επηβεβιεκέλν ην ζεζκφ
ηεο επηκφξθσζεο ησλ ζηειερψλ ηεο Βθπαίδεπζεο, γηα λα επηηχρνπλ κεγαιχηεξε «γεληθεπζηκφηεηα» ησλ
απνηειεζκάησλ (Creswell, 2011). Παξά ηνπο πεξηνξηζκνχο απηνχο θαη αλαιχνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο
έξεπλαο καο, αλαδχνληαη δηαρξνληθά εξσηήκαηα πνπ ρξήδνπλ δηεξεχλεζεο ζε κειινληηθέο έξεπλεο, φπσο:
 Πφζνη απφ ηνπο επηιεγέληεο Αηεπζπληέο έρνπλ πηζηνπνηεκέλα πξνζφληα ζηε Αηνίθεζε ηεο
Βθπαίδεπζεο.
 Καηά πφζν ζπκβάιιεη ε Πνιηηεία ζηελ θηλεηνπνίεζε ησλ ζηειερψλ ηεο Βθπαίδεπζεο γηα ηελ
επηκφξθσζή ηνπο θαη ηη θίλεηξα παξέρεη ζε απηά.
 ε πνην βαζκφ κπνξνχλ ηα ελ δπλάκεη ζηειέρε εθπαίδεπζεο λα αληαπνθξηζνχλ ζην νηθνλνκηθφ θφζηνο
πνπ απαηηεί ε πνιηηεία απφ απηά γηα ηελ αλάιεςε ζέζεο επζχλεο ζε επηθείκελεο θξίζεηο ζηειερψλ
(Παπαθσλζηαληίλνπ, 2017).
 Πφζν ζπκβάιινπλ ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηε Αηνίθεζε ζηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία
ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (Ώλδξένπ, 1999· Καινγηάλλεο, 2014).
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Μέζα απφ έλα κεγάιν ζψκα εξεπλψλ, παξέρεηαη κία ζηαζεξή βάζε, γηα ηε ζεηηθή επίδξαζε ηεο
ζπκκεηνρήο ησλ γνλέσλ, θπξίσο ζηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία, ζηελ επηηπρία ησλ παηδηψλ ζην ζρνιείν, αιιά θαη
ηε ζεηηθή ηεο επίδξαζε, ζηνπο γνλείο, ζηε ζρνιηθή κνλάδα θαη ζηελ θνηλφηεηα. Βπίζεο, ηα νθέιε πνπ
απνθνκίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί απφ ηε γνλετθή εκπινθή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά.
Δ παξνχζα εξγαζία, έρεη ζθνπφ λα δηεξεπλήζεη ηνπο ηχπνπο γνλετθήο εκπινθήο ζηνπο νπνίνπο ζπκκεηέρνπλ νη
γνλείο, ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο, ζην ζπίηη θαη ζηνλ Παηδηθφ ηαζκφ. Δ έξεπλα, πηνζέηεζε ην
ζεσξεηηθφ κνληέιν γνλετθήο εκπινθήο ηεο Epstein θαη ζε απηήλ ζπκκεηείραλ 305 γνλείο παηδηψλ, πνπ
θνηηνχζαλ ζε Αεκνηηθνχο Παηδηθνχο ηαζκνχο ηνπ λνκνχ Ρνδφπεο. Δ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ,
πξαγκαηνπνηήζεθε κε εξσηεκαηνιφγην απηναλαθνξάο θαη πξνέθπςαλ ηα εμήο απνηειέζκαηα: νη πξαθηηθέο πνπ
εθαξκφδνπλ ζπρλά νη γνλείο, είλαη ε γνληθή κέξηκλα, ε επηθνηλσλία Παηδηθνχ ηαζκνχ-νηθνγέλεηαο, ε πξνζθνξά
εζεινληηθήο βνήζεηαο, ε βνήζεηα ζηηο θαη‟ νίθνλ εξγαζίεο θαη ε ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Ώπφ ηελ
άιιε, ε ζπλεξγαζία ηνπ Παηδηθνχ ηαζκνχ κε ηελ θνηλφηεηα, εθαξκφδεηαη ζπάληα. Οη πξνεθηάζεηο θαη ε
πξνζθνξά ηεο έξεπλαο, έγθεηηαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ επξεκάησλ ηεο απφ παηδαγσγνχο, γηα ηελ πξνψζεζε ηεο
ζπλεξγαζίαο Παηδηθνχ ηαζκνχ-νηθνγέλεηαο, κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε αλάινγσλ πξνγξακκάησλ.
Λέμεηο-Κιεηδηά: γνλετθή εκπινθή, ζπλεξγαζία ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο, Παηδηθνί ηαζκνί.

ΔΗΑΓΧΓΖ
Οη γνλείο, ζεσξνχληαη απφ ηνπο βαζηθνχο εηαίξνπο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο ζηήξημεο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, θαζψο, είηε σο πξφζσπα, είηε σο νκάδα αλαθνξάο, είλαη παξφληεο θαη κεηέρνπλ ζε απηφ
(Ώζαλαζνχια-Ρέππα & Κνπηνχδεο, 2008). Δ γνλετθή εκπινθή ζηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία αλαγλσξίδεηαη σο
πνιχ ζεκαληηθή, θαζψο εληζρχεη ηα θίλεηξα ησλ παηδηψλ γηα κάζεζε (Cristenson, 1999) θαη ζπληειεί ζηελ
αλάπηπμε δεμηνηήησλ νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ κεηέπεηηα εθπαηδεπηηθή ηνπο πνξεία (Pianta, RimmKaufman, & Cox, 1999). H εμέιημε επηζηεκψλ, φπσο ηεο Κνηλσληνινγίαο, ηεο Φπρνινγίαο θαη ηεο
Παηδαγσγηθήο, ζέηεη ζε λέεο βάζεηο ηηο ζρέζεηο νηθνγέλεηαο-ζρνιείνπ (Κιαδάθεο, 2012).
Αχν απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ έζεζε, ην ζηξαηεγηθφ πιαίζην «ΒΚ 2020», γηα ηελ εθπαίδεπζε, ζε επίπεδν
Βπξσπατθήο Έλσζεο, είλαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ε
ζπκκεηνρή ηνπ 95% ησλ παηδηψλ, απφ 4 εηψλ κέρξη ηελ ειηθία ππνρξεσηηθήο ζρνιηθήο θνίηεζεο, ζηελ
πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε. Δ ηζρπξή ψζεζε γηα θαζνιηθή πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε, ζπλδέεηαη κε ηελ ρξήζε απφ
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, πξνζεγγίζεσλ βειηίσζεο ηεο γνλετθήο εκπινθήο (Van Voorhis et al., 2013).
ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ
Μία θξίζηκε πηπρή ηεο γνλετθήο εκπινθήο, είλαη ν θεληξηθφο ξφινο ηνπ παηδηνχ θαη ε ζπκβνιή ηεο ζηε
γλσζηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνθηλεηηθή ηνπ αλάπηπμε (Epstein, 2001α. Hoover-Dempsey & Sandler,
2005). Σαπηφρξνλα, ε ζεηηθή ηεο επίδξαζε, ζηνπο γνλείο, ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ζηε ζρνιηθή κνλάδα θαη ζηελ
θνηλφηεηα (Epstein, 2001α. Hoover-Dempsey & Sandler, 2005). Βζηηάδνληαο ζηα βαζηθά νθέιε πνπ
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απνθνκίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί απφ ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο γνλείο πεξηιακβάλνληαη: Μεγαιχηεξε
θαηαλφεζε ηφζν ησλ αλαγθψλ ηνπ παηδηνχ, φζν θαη ησλ αλαγθψλ θαη επηζπκηψλ ησλ γνλέσλ. πιινγή
πιεξνθνξηψλ πνπ βνεζνχλ ζηελ θαιχηεξε πξνζαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ καζεηή.
Πξφζβαζε ζε κηα επξεία θιίκαθα θνηλσληθψλ εληζρπηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο γνλείο. Ώχμεζε ησλ
επθαηξηψλ γηα ελίζρπζε θαηάιιεισλ ζπκπεξηθνξψλ ηνπ παηδηνχ κέζα θαη έμσ απφ ην ζρνιείν. ηήξημε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο γνλείο (Epstein, 1992). Θεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη αχμεζε ησλ
πξνζδνθηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Epstein & Dauber, 1991). Τςειή θαηάηαμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηελ
ηθαλφηεηα δηδαζθαιίαο θαη ηελ αλάπηπμε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, απφ ηνπο γνλείο θαη ηνπο δηεπζπληέο ησλ
ζρνιηθψλ κνλάδσλ (Epstein, 1992). Καιιηέξγεηα ζεηηθνχ θιίκαηνο (Epstein & Dauber 1991) θαη θνπιηνχξαο
ζπλεξγαζίαο ζην ζρνιείν (Νανχκ, 2014).
ηελ παξνχζα εξγαζία, ε γνλετθή εκπινθή ζα εξεπλεζεί κέζσ ηνπ ζεσξεηηθνχ κνληέινπ ηεο Epstein.
ην ζθαηξηθφ ή κνληέιν επηθαιππηφκελσλ ζθαηξψλ επηξξνήο ηεο Epstein, ην παηδί, ε νηθνγέλεηα θαη ην ζρνιείν,
εκθαλίδνληαη σο ζθαίξεο, πνπ κπνξνχλ λα έιθνληαη ή λα απσζνχληαη (Epstein, 1992). Οη ζθαίξεο απηέο,
επηθαιχπηνληαη πεξηζζφηεξν ζηελ πξνζρνιηθή θαη πξσηνζρνιηθή ειηθία (Epstein, 1992). Σν κνληέιν,
ζπλδπάδνληαο ηε ζεσξία κε ηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή, πξνζθέξεη νδεγίεο, θαη ζπκβνπιέο γηα ηελ αλάπηπμε
απνηειεζκαηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ γνλέσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη ελεξγνπνίεζεο ηεο
θνηλφηεηαο (Epstein, 1992. Νανχκ, 2014).
Δ Epstein (1992) αλέπηπμε κηα ηππνινγία έμη εηδψλ γνλετθήο εκπινθήο. Κάζε ηχπνο εκπινθήο,
πεξηιακβάλεη πιεζψξα πξαθηηθψλ απφ ηηο νπνίεο ηα ζρνιεία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ θαη λα εληάμνπλ ζηα
πξνγξάκκαηά ηνπο:
Σχπνο 1: ΐαζηθέο ππνρξεψζεηο ησλ νηθνγελεηψλ. Οη γνλείο, είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ αλαηξνθή, ηελ πγεία θαη ηελ
αζθάιεηα ησλ παηδηψλ, αιιά θαη γηα λα δεκηνπξγνχλ ζπλζήθεο θαηάιιειεο γηα κειέηε θαη κάζεζε. Σα ζρνιεία,
κέζσ εξγαζηεξίσλ, παξνρήο πιεξνθνξηψλ θαη άιισλ κνξθψλ εθπαίδεπζεο, κπνξνχλ λα βνεζνχλ ηνπο γνλείο λα
απνθηήζνπλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα ζηεξίδνπλ ηα παηδηά ηνπο ζε θάζε βαζκίδα
εθπαίδεπζεο.
Σχπνο 2: ΐαζηθέο ππνρξεψζεηο ζρνιείσλ. Σα ζρνιεία είλαη ππεχζπλα γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηηο νηθνγέλεηεο
ζρεηηθά κε ηα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα θαη ηελ πξφνδν ησλ παηδηψλ. Δ επηθνηλσλία πεξηιακβάλεη εηδνπνηήζεηο,
ηειεθσληθέο θιήζεηο, ζπλαληήζεηο κε ηνπο γνλείο, θάξηεο πξνφδνπ θ.ιπ. Σα ζρνιεία πξέπεη λα δηαθνξνπνηνχλ
ηηο κνξθέο θαη ηελ ζπρλφηεηα ησλ επηθνηλσληψλ θαη λα θξνληίδνπλ νη πιεξνθνξίεο πνπ απνζηέιινληαη ζην ζπίηη
λα είλαη θαηαλνεηέο απφ φιεο ηηο νηθνγέλεηεο.
Σχπνο 3: πκκεηνρή ζην ζρνιείν. Οη γνλείο σο εζεινληέο, βνεζνχλ κέζα θαη έμσ απφ ηελ ηάμε θαη ην ζρνιείν,
ζε αζιεηηθέο, ενξηαζηηθέο εθδειψζεηο, εθδξνκέο, ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θ.ιπ. Σα ζρνιεία πξέπεη λα
πξνζαξκφδνπλ ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα ηνπο, έηζη ψζηε πεξηζζφηεξεο νηθνγέλεηεο λα κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ
σο εζεινληέο θαη σο αθξναηέο. Σα ζρνιεία κπνξνχλ λα εθπαηδεχνπλ εζεινληέο νη νπνίνη ζα βνεζνχλ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο καζεηέο θαη ην ζρνιείν.
Σχπνο 4: πκκεηνρή ζηηο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην ζπίηη. Οη εθπαηδεπηηθνί, παξέρνληαο πιεξνθνξίεο θαη
νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν παξαθνινχζεζεο θαη βνήζεηαο ζηηο εξγαζίεο ζην ζπίηη, δεηνχλ απφ απηνχο λα
παξαθνινπζνχλ θαη λα βνεζνχλ ηα παηδηά ζην ζπίηη.
Σχπνο 5: πκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Οη γνλείο ζπκκεηέρνπλ ζε επηηξνπέο, ζε ζπιιφγνπο γνλέσλ, ζε
ζπκβνχιηα θαη γεληθφηεξα ζε δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηα δηθά ηνπο θαη ηα άιια παηδηά.
Σα ζρνιεία, κπνξνχλ λα βνεζνχλ ηνπο γνλείο, εθπαηδεχνληάο ηνπο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη ζηνλ
ηξφπν επηθνηλσλίαο κε φινπο ηνπο γνλείο πνπ εθπξνζσπνχλ.
Σχπνο 6: πλεξγαζία θαη αληαιιαγή κε θνηλνηηθέο νξγαλψζεηο. Σα ζρνιεία ζπλεξγάδνληαη κε νξγαληζκνχο,
επηρεηξήζεηο, πνιηηηζηηθνχο νξγαληζκνχο θαη άιιεο νκάδεο, γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε κειινληηθή επηηπρία ησλ
παηδηψλ. Δ ζπλεξγαζία πεξηιακβάλεη ζρνιηθά πξνγξάκκαηα πνπ παξέρνπλ ή ζπληνλίδνπλ ηελ πξφζβαζε ησλ
παηδηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ζε ππεξεζίεο θνηλφηεηαο θαη ππνζηήξημεο, φπσο θξνληίδα πξηλ θαη κεηά ην
ζρνιείν, ππεξεζίεο πγείαο, πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο θαη άιια πξνγξάκκαηα. Σα ζρνιεία βνεζνχλ ηηο
νηθνγέλεηεο λα απνθαιχπηνπλ θνηλνηηθνχο πφξνπο πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ ελίζρπζε ησλ ζπλζεθψλ
δηαβίσζεο θαη ζηε κάζεζε θαη αλάπηπμε ησλ παηδηψλ.
ΚΟΠΟ-ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ
θνπφο ηεο έξεπλαο, είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ κνξθψλ ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη νη γνλείο παηδηψλ
πξψηκεο παηδηθήο ειηθίαο, ζηελ εθπαίδεπζή ηνπο, ζην ζπίηη θαη ζηνλ Παηδηθφ ηαζκφ.
Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα είλαη ηα εμήο:
1) Οη γνλείο, θξνληίδνπλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ παηδηνχ;
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2) Οη γνλείο, επηθνηλσλνχλ κε ηνλ Παηδηθφ ηαζκφ;
3) Οη γνλείο, ζπκκεηέρνπλ εζεινληηθά ζηηο δξάζεηο ηνπ Παηδηθνχ ηαζκνχ;
4) Οη γνλείο, θαζνδεγνχλ θαη παξέρνπλ βνήζεηα, ζηηο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ παηδηνχ ζην ζπίηη;
5) Οη γνλείο, ζπκκεηέρνπλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ;
6) Οη γνλείο, νξγαλψλνπλ ζπλεξγαζίεο ηνπ Παηδηθνχ ηαζκνχ κε ηελ θνηλφηεηα;
ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ
Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ, ρξεζηκνπνηήζεθε εξσηεκαηνιφγην γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ νπνίνπ,
αμηνπνηήζεθαλ ζηνηρεία απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα: α) «Family Involvement Questionnaire-Short Form» (FIQ-SF)
θαη β) «School and Family Partnership Questionnaire» (εξσηεκαηνιφγην γηα ηηο ζρνιηθέο θαη νηθνγελεηαθέο
ζπλεξγαζίεο), ηα νπνία ζηεξίδνληαη ζην ζεσξεηηθφ κνληέιν ηεο Epstein, κε ηνπο έμη ηχπνπο γνλετθήο εκπινθήο
πνπ απηή παξνπζηάδεη. Βθαξκφζηεθε απιή ηπραία δεηγκαηνιεςία ζε γνλείο παηδηψλ, πνπ θνηηνχζαλ ζε δέθα
πέληε Αεκνηηθνχο Παηδηθνχο ηαζκνχο ηνπ λνκνχ Ρνδφπεο. ηελ έξεπλα, ζπκκεηείραλ 305 γνλείο. Ώπφ απηνχο,
ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ήηαλ γπλαίθεο (81%), ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ήηαλ ειηθίαο 31-40 ρξνλψλ, ην
κεγαιχηεξν πνζνζηφ ήηαλ παληξεκέλνη, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ήηαλ απφθνηηνη Λπθείνπ, κε ζπδχγνπο επίζεο
απφθνηηνπο Λπθείνπ, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ήηαλ άλεξγνη, κε ζπδχγνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο, ην
κεγαιχηεξν πνζνζηφ θαηνηθνχζε ζε αζηηθή πεξηνρή θαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ είρε δχν παηδηά. Σα
πεξηζζφηεξα παηδηά ησλ γνλέσλ πνπ ζπκπιήξσζαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα, ήηαλ αγφξηα ειηθίαο 3,5 ρξνλψλ, κε
ζεηξά γέλλεζεο πξψηε. Δ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, έγηλε κε ην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS.
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Καηά ηε δηεξεχλεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ, βξέζεθαλ ηα εμήο:
ζνλ αθνξά ζην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα, βξέζεθε φηη νη γνλείο «θξνληίδνπλ ζπρλά γηα ηελ πγεία θαη ηελ
αζθάιεηα ηνπ παηδηνχ» (90,5% έλαληη 9,5%).
ζνλ αθνξά ζην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα, βξέζεθε φηη νη γνλείο «επηθνηλσλνχλ ζπρλά κε ηνλ Παηδηθφ
ηαζκφ» (77,9% έλαληη 22,1%).
ζνλ αθνξά ζην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα, βξέζεθε φηη «νη γνλείο, ζπκκεηέρνπλ ζπρλά, εζεινληηθά, ζηηο
δξάζεηο ηνπ Παηδηθνχ ηαζκνχ» (72,1% έλαληη 27,9%).
ζνλ αθνξά ζην ηέηαξην εξεπλεηηθφ εξψηεκα, βξέζεθε φηη νη γνλείο, ζπρλά, θαζνδεγνχλ θαη παξέρνπλ
βνήζεηα, ζηηο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ παηδηνχ ζην ζπίηη» (97,2% έλαληη 2,8%).
ζνλ αθνξά ζην πέκπην εξεπλεηηθφ εξψηεκα, βξέζεθε φηη «νη γνλείο, ζπκκεηέρνπλ ζπρλά, ζηε ιήςε
απνθάζεσλ, φηαλ ππάξρεη νξγαλσκέλνο ζχιινγνο γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ» (61,3% έλαληη 38,7%).
ζνλ αθνξά ζην έθην εξεπλεηηθφ εξψηεκα, βξέζεθε φηη «νη γνλείο, ζπάληα, νξγαλψλνπλ ζπλεξγαζίεο ηνπ
Παηδηθνχ ηαζκνχ, κε ηνπηθνχο θνξείο θαη ηνπηθέο επηρεηξήζεηο» (71,6% έλαληη 28,4%).
ΤΕΖΣΖΖ
ε απηή ηελ έξεπλα, νη γνλείο είραλ ηελ επθαηξία λα αλαθέξνπλ ηηο κνξθέο κε ηηο νπνίεο εκπιέθνληαη
ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο, ζην ζπίηη θαη ζηνλ Παηδηθφ ηαζκφ. Οη πξαθηηθέο ινηπφλ πνπ εθαξκφδνπλ
ζπρλά νη γνλείο, είλαη ε γνληθή κέξηκλα, ε επηθνηλσλία Παηδηθνχ ηαζκνχ-νηθνγέλεηαο, ε πξνζθνξά εζεινληηθήο
βνήζεηαο, ε βνήζεηα ζηηο θαη‟ νίθνλ εξγαζίεο θαη ε ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Ώληίζεηα, ε ζπλεξγαζία
ηνπ Παηδηθνχ ηαζκνχ κε ηελ θνηλφηεηα, εθαξκφδεηαη ζπάληα. Σα επξήκαηα ηεο έξεπλάο καο, κπνξεί λα έρνπλ
ζρέζε κε ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ. Δ Grover (2015), ηνλίδεη φηη φζν πην ρακειή είλαη ε βαζκίδα εθπαίδεπζεο θαη
φζν πην κηθξά είλαη ηα παηδηά, νη γνλείο, επηθνηλσλνχλ πεξηζζφηεξν κε ην ζρνιείν θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Σα
απνηειέζκαηά καο, κπνξεί επίζεο, λα ζρεηίδνληαη κε ην επλντθφ, γηα ζπλεξγαζία γνλέσλ-παηδαγσγψλ, θιίκα
ησλ Παηδηθψλ ηαζκψλ (Meier & Lemmer, 2015). Ώθφκε, κπνξεί λα ζρεηίδνληαη θαη κε ηε ζηάζε ησλ
πξντζηακέλσλ ησλ Παηδηθψλ ηαζκψλ, νη νπνίεο, κπνξεί λα ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία παξαγσγηθψλ
ζπλεξγαζηψλ, κεηαμχ ηνπ Παηδηθνχ ηαζκνχ θαη ησλ γνλέσλ (Boatwright, 2014). Βπίζεο, κπνξεί λα ζπλδένληαη
κε ηηο φρη ηδηαίηεξα απμεκέλεο γλσζηηθέο απαηηήζεηο θαη ηνλ κε ζρνιεηνπξνπαξαζθεπαζηηθφ ραξαθηήξα ησλ
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Παηδηθψλ ηαζκψλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, νη γνλείο, ληψζνπλ ηθαλνί θαη ζίγνπξνη θαη φηη έρνπλ ηηο γλψζεηο, λα
βνεζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο. Ώθφκε, ηα επξήκαηά καο, κπνξεί λα έρνπλ ζρέζε κε ηηο απφςεηο ηνπο, φηη ε βνήζεηα
απηή, είλαη κέξνο ηνπ γνλετθνχ ηνπο ξφινπ (Evans, 2017). Ώθφκε, απφ ην γεγνλφο, φηη ν Παηδηθφο ηαζκφο,
δεκηνχξγεζε επθαηξίεο ζπκκεηνρήο ησλ γνλέσλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ (Oates, 2017). Σν απνηέιεζκα απηψλ ησλ
πξαθηηθψλ, πηζαλφλ λα είρε σο απνηέιεζκα, λα κε ζεσξνχλ νη γνλείο, ην ζχιινγν γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ ηνπ
Παηδηθνχ ηαζκνχ, απξφζηην θαη αδηάθνξν θαη λα θαηάθεξλαλ λα βξίζθνπλ ρξφλν, παξ‟ φιεο ηηο ππνρξεψζεηο
ηνπο, λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηφλ (Beauregard et al., 2014). Πέξα απφ απηά ηα επξήκαηα σζηφζν, αμίδεη λα
αλαθεξζεί φηη έλα πνζνζηφ πεξίπνπ 18% ησλ γνλέσλ, δε γλψξηδε αλ ππάξρεη ζχιινγνο γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ
ζηνλ Παηδηθφ ηαζκφ ηνπ παηδηνχ ηνπο. Σν εχξεκα απηφ, κπνξεί λα εξκελεπηεί ζε ζρέζε κε ηηο ζηάζεηο ησλ
γνλέσλ, φπσο ε έιιεηςε ελδηαθέξνληνο, ε αδηαθνξία, ε απξνζπκία δηάζεζεο ρξφλνπ θ.ιπ. (Νηηλίδνπ, 2013).
Ώπφ ηελ πιεπξά ησλ παηδαγσγψλ, κπνξεί λα εμεγεζεί κε ηελ απνπζία επαξθνχο ελεκέξσζεο ησλ γνλέσλ
(Νηηλίδνπ, 2013). Οη Παηδηθνί ηαζκνί, ίζσο, δελ εθαξκφδνπλ ζηξαηεγηθέο ζχλδεζεο γνλέσλ-Παηδηθνχ
ηαζκνχ-θνηλφηεηαο (ηνπηθνχο θνξείο, ηνπηθέο επηρεηξήζεηο, ππεξεζίεο, ζπιιφγνπο θ.ιπ. (Lewis, Kim, & Bey,
2011). Χζηφζν, ζε θάζε πεξίπησζε, γίλεηαη ζαθέο φηη ν ζπλδπαζκφο θαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ έμη κνξθψλ
γνλετθήο εκπινθήο, πξνήγαλ ηε ζπλεξγαζία ζε δηάθνξα επίπεδα θαη δηεπθφιπλαλ ηελ ακθίδξνκε επηθνηλσλία
γνλέσλ-Παηδηθνχ ηαζκνχ (Νανχκ, 2014).
Δ παξνχζα έξεπλα, πξνζθέξεη ζηνηρεία ηα νπνία κπνξεί λα είλαη ρξήζηκα γηα ηνπο παηδαγσγνχο πνπ
εξγάδνληαη ζην πιαίζην ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξίζνπλ ηε ζεκαζία ηεο
νηθνδφκεζεο κηαο ηζρπξήο ζρέζεο γνλέσλ-ζρνιείνπ (Johnson, 2015. Oates, 2017) θαη ησλ ζεηηθψλ επηδξάζεψλ
ηεο ζηα παηδηά, ζηνπο γνλείο θαη ζηνπο ίδηνπο (Πνιχδνο, 2012). Σα επξήκαηα ηεο έξεπλάο καο, κπνξεί λα
πξνζθέξνπλ θαηάιιεια εξγαιεία ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή (Creswell, 2011), θαζηζηψληαο ηνπο
παηδαγσγνχο ηθαλνχο, λα αμηνινγνχλ ηηο πξνηεηλφκελεο πξνζεγγίζεηο (κνληέια) θαη θαηά ζπλέπεηα, θαζηζηψληαο
ηνπο, απνηειεζκαηηθφηεξνπο επαγγεικαηίεο (Μαλσιίηζεο, 2004). Χζηφζν, ε εχξεζε απνηειεζκαηηθψλ ηξφπσλ
επηθνηλσλίαο, κεηαμχ ησλ νηθνγελεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, απνηειεί κία πξφθιεζε θαη πνιινί
εθπαηδεπηηθνί, είλαη αβέβαηνη γηα ην πψο λα εθαξκφζνπλ ηέηνηεο πξαθηηθέο (Hislop, 2013. Oates, 2017). Ο
πκενχ (2008), ηνλίδεη ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ
πηνζέηεζε πξαθηηθψλ ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηνπο γνλείο. Σνλίδεηαη φηη ηα ζρνιεία,
πξέπεη λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο, γηα ηελ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γνλέσλ, κε απψηεξν ζηφρν ηε
βειηίσζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ησλ παηδηψλ (Johnson, 2015). Βπίζεο, νη Anderson, Funk, Elliot θαη
Smith (2003), ππνγξακκίδνπλ φηη ηα ζρνιεία πνπ έρνπλ αλαπηχμεη ζπλεξγαηηθέο ζηξαηεγηθέο, θαηαθέξλνπλ
επθνιφηεξα λα αλαπηχμνπλ ζπλεξγαηηθέο ζρέζεηο κε ηελ επξχηεξε θνηλφηεηα. Δ αλάγθε γηα ζπζηεκαηηθή
εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο, θξίλεηαη σο
απαξαίηεηε (Anderson, & Minke, 2007).
Βζηηάδνληαο ζηε ρξνληθή πεξίνδν, ηελ νπνία κειεηά ε παξνχζα εξγαζία (πξψηκε παηδηθή ειηθία),
πξνηείλεηαη ε κειέηε ησλ ζηξαηεγηθψλ ππνδνρήο θαη ζχλδεζεο ηεο νηθνγέλεηαο κε ηα πξνζρνιηθά θέληξα.
Βπίζεο, πξνηείλεηαη ε δηεξεχλεζε ησλ πξαθηηθψλ πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνπλ νη γνλείο θαη νη παηδαγσγνί, φηαλ
ηα παηδηά κεηαβαίλνπλ απφ κία ζρνιηθή βαζκίδα ζε κία άιιε.
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Πεξίιεςε
Ο εθπαηδεπηηθφο ηνπ ζήκεξα θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη, νινέλα θαη πεξηζζφηεξν, έλα πνιχ ζεκαληηθφ
ξφιν. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, γηα λα κπνξεί λα παξέρεη ζπκβνπιεπηηθή θαη ζπκβνπιεπηηθή
πξνζαλαηνιηζκνχ, πνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο εθπαίδεπζεο, ζα πξέπεη ή λα έρεη εθ ησλ
πξνηέξσλ ηελ θαηάιιειε θαηάξηηζε ή λα ηελ απνθηήζεη κε ηελ θαηάιιειε ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζεθαη
θαηάξηηζε. Πξνθεηκέλνπ λα θαηαδεηρζεί ε αλαγθαηφηεηα θαη ε ζπνπδαηφηεηα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο
δηαδηθαζίαοζηελ εθπαίδεπζε, δηεξεπλήζεθε ε αλάπηπμε θαη ε εθαξκνγή ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ηεο
ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Βηδηθφηεξα δηεξεπλήζεθαλ νη απφςεηο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ σο ζχκβνπιν, γηα ηελ αλαγθαηφηεηα
εηζαγσγήο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ην είδνο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο πνπ κπνξεί λα
πξνζθεξζεί θαη θαηά πφζν νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί είλαη έηνηκνη λα αληαπνθξηζνχλ. Οη απαληήζεηο ζηα
εξεπλεηηθά εξσηήκαηα δφζεθαλ κέζα απφ ηελ θξηηηθή αλάιπζε αλάινγσλ δεκνζηεπκέλσλ εξεπλψλ. Σα
απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ ηελ αλαγθαηφηεηα παξνρήο ζπκβνπιεπηηθήο ζηα ζρνιεία θαη ε πινπνίεζε
επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλγηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, κέζσ ηεο ζπλερηδφκελεο εθπαηδεπζεο θαη θαηάξηηζεο,
είλαη επηηαθηηθή πξνθεηκέλνπ νη εθπαηδεπηηθνί λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο ησλ θαηξψλ.
Λέμεηο-θιεηδηά: Αεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, Βπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ, πκβνπιεπηηθή, πκβνπιεπηηθή
πξνζαλαηνιηζκνχ, πλερηδφκελε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε

Βηζαγσγή
Ο ρψξνο ηεο εθπαίδεπζεο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο ξαγδαίεο δηεζλείο αιιαγέο θαη κεηαβνιέο, κε ηελ
κεηαθίλεζε πιεζπζκψλ, κε ηελ εμέιημε ηεο επηζηήκεο (Ώζαλαζνχια - Ρέππα, 2008). ην ζχγρξνλν απηφ
πεξηβάιινλ,ζε κηα επνρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ αβεβαηφηεηα θαη απμεκέλεο απαηηήζεηο,ην ζρνιείν νθείιεη λα
παξέρεη γλψζεηο, λα κεηαδίδεη αμίεο (Φαζνχιεο, 2001),λα είλαη ν ρψξνο φπνπ νη καζεηέο θαιιηεξγνχλ θαη
αλαπηχζζνπλ γλσζηηθέο,θνηλσληθέο θαη επηθνηλσληαθέοζπκπεξηθνξέο θαη δεμηφηεηεο (Partnership for 21st
CenturySkills 2009). ην πεξηβάιινλ απηφ ρξεηάδεηαη νη καζεηέο λα ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά, λα εληζρχνπλ ηελ
απηνπεπνίζεζε, ηελ ηθαλφηεηα ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ηελ πξσηνβνπιία, ηελ αλεμαξηεζία ηεο ζθέςεο, ηελ
θαηαλφεζε ησλ ζρέζεσλ. Ο εθπαηδεπηηθφο νξγαληζκφοεθηφο απφ ηελ παξνρή γλψζεσλ κέζσ δηεξεχλεζεο,
εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ γηα απνηειεζκαηηθή κάζεζε, ελζσκάησζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο πιεξνθνξηθήοπξέπεη
λα εμαζθαιίδεη φηη φινη νη καζεηέο αληηκεησπίδνληαη δίθαηα θαη εθηίζεληαη ζε έλα επξχ θάζκα πξνζσπηθψλ θαη
θνηλσληθψλ εκπεηξηψλ κάζεζεο (Γκαο, 2007), αμηνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο θαη εζηηάδνληαο ζηελ ελδπλάκσζε
θαη ηελ ελζάξξπλζε (Snyder&Lopez,2002).
Οη εθπαηδεπηηθνί εθηφο ησλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εηδηθφηεηά ηνπο, ρξεηάδεηαη λα
παξεκβαίλνπλ ζε θξίζηκεο θαηαζηάζεηο, λα πξνζθέξνπλ ππνζηήξημε, λα κεηψλνπλ ην άγρνο, λα εληζρχνπλ ηηο
ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ ηνπο. Παξάιιεια νη καζεηέο πξνζεγγίδνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζε ζέκαηα πην
εμεηδηθεπκέλα γηα ηε ζηαδηνδξνκία ηνπο, ηηο κειινληηθέο ηνπο πξνζδνθίεο κε ηε ζηαδηνδξνκία ελφο αηφκνπ
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ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Super λα επεξεάδεηαη θαη λα ξπζκίδεηαη απφ ηελ απηναληίιεςή ηνπ, ν ζχκβνπινο
πξέπεη λα δίλεη έκθαζε θαη λα εζηηάδεη ζηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο επηινγέο ηνπ ζχκθσλα κε ηε
ζεσξία ηνπ Holland(Amundsonetal, 2011)θαη ν εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα ζπκβνπιεχζεη θαη λα ηζνξξνπήζεη
κεηαμχ νξίσλ ιφγσ ζέζεο θαη ζέιεζεο γηα πξνζθνξά. Ο ηξφπνο δε πνπ νη εθπαηδεπηηθνί αληαπνθξίλεηαη θαη
επεμεξγάδεηαη ηα κελχκαηα, ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο πξνζδνθίεο ησλ καζεηψλ ηνπο επεξεάδεη ηε ζπλνιηθή ηνπο
αλάπηπμε (Goleman, 2011).

πκβνπιεπηηθή θαη ζπκβνπιεπηηθή ζηαδηνδξνκίαο
Γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ ζρέζεσλ, γηα ηε δηαρείξηζε άγρνπο θαη ζπλαηζζεκάησλ, γηα θπζηνινγηθή
αλάπηπμε, γηα επεκεξία θαη κάζεζε, γηα ζπλεξγαζία, γηα πξνεηνηκαζία ζηελ αλαδήηεζε ίζσλ επθαηξηψλ,γηα
κάζεζε θαη πξνζαξκνγή, γηα νιφπιεπξε αλάπηπμε, γηα ελζάξξπλζε ζεηηθήο ζηάζεο ζηε δσή, ν εθπαηδεπηηθφο
ρξεηάδεηαη λα ιεηηνπξγεί σο ζχκβνπινο, λα πξνζθέξεη ζπκβνπιεπηηθή ζηήξημε (Μπξνχδνο, 2003; Santrock,
2001) θαη αλ ζηφρνο ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο είλαη ε πξνζσπηθή θαη ςπρνινγηθή εμέιημε, ε
δηακφξθσζε ηαπηφηεηαο θαη ε δηεξεχλεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ επηινγψλ (Μαιηθηψζε- ΛνΎδνπ, 2001), ηφηε γηα
λα ζπκβνπιεχεη, λα ππνζηεξίδεη θαη λα παξεκβαίλεη ν εθπαηδεπηηθφο ρξεηάδεηαη λα δηαζέηεη ζπκβνπιεπηηθέο
ηθαλφηεηεο.ρξεηάδεηαη επηκφξθσζε (Ξσρέιιεο, 2005). Δ απαίηεζε δε γηα εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ δελ ήηαλ
πνηέ πην επηηαθηηθή (Coolahan, 2002),ε ζπκβνπιεπηηθή ζρεηίδεηαη κε ηελ παξνρή ππνζηήξημεο ησλ καζεηψλ, κε
πξνβιήκαηα κεηαμχ καζεηψλ εθπαηδεπηηθψλ, καζεηψλ - γνλέσλ, εθπαηδεπηηθψλ – εθπαηδεπηηθψλ (Μπξνχδνο,
1999)θαη πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ Βλσκέλε Βπξψπε είλαη ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ζπζηεκάησλ κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Καηζαξφο, 2008)

πλερηδφκελε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε
Δ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξέπεη λα έρεη ζρέζε φρη κφλν γηα ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη
δεμηνηήησλ αιιά θαη δηακφξθσζε ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ,γηα ζπκπιήξσζε θαη βειηίσζε ηερληθψλ σο
πξνέθηαζε ηεο αξρηθήο ηνπο εθπαίδεπζεο (UNESCO, 1976). Βπηκφξθσζε ζε εηδηθά πξνγξάκκαηα
(Μαπξνγηψξγνο, 1999) κε εμεηδηθεπκέλνπο ζηφρνπο θαη πεξηερφκελν γηα ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο (Παπαλανχκ,
2010).πλερηδφκελε εθπαηδεπζε θαη θαηάξηηζε γηα ηε δηδαθηηθή ηθαλφηεηα, αλάπηπμε ηθαλνηήησλ γηα
ζπλεξγαζία, επαγγεικαηηθή αλάπηπμε(Hargreaves&Fullan, 1992). Ο εθπαηδεπηηθφο κέζσ ηεο ζπλερνχο
θαηάξηηζεο, επηκφξθσζεο θαη κέζα απφ ηελ εκπεηξία, ηνλ θξηηηθφ ζηνραζκφ, ην δηάινγν θαη ηελ επηθνηλσλία,
κεηαζρεκαηίδεη, αλαπιαηζηψλεη θαη νξγαλψλεη ηηο απφςεηο ηνπ (Mezirow, 1991). Βλδπλακψλεη ηελ θξηηηθή ηνπ
ζθέςε θαη κπνξεί λα επεμεξγάδεηαη πξνβιήκαηα θαη θαηαζηάζεηο εξκελεχνληάο ηα (Rogers, 2002)θαη
απαηηείηαη πξνζεθηηθφο ζρεδηαζκφο ζηε ζπλερή θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Γκαο, 2009).ην πιαίζην απηφ
θξίζεθε αλαγθαία ε δηεξεχλεζεηεο αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήοηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ζπκβνπιεπηηθήο
ζηαδηνδξνκίαο ζηε Αεπηεξνβάζκηα Βθπαίδεπζε. Πην ζπγθεθξηκέλα δηεξεπλψληαη νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο α)γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ σο ζχκβνπιν θαη ηελ αλαγθαηφηεηα εηζαγσγήο ηεο
ζπκβνπιεπηηθήο ζηα ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο β) γηα ην είδνο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο πνπ κπνξεί
λα πξνζθεξζεί ζε έλα ζρνιείν θαη γ)πφζν ν ίδηνο ν εθπαηδεπηηθφο είλαη έηνηκνο λα αληαπνθξηζεί ζε απηέο ηηο
ζπλζήθεο. Χο πεγέο άληιεζεο επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ επηιέμακε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα, φπσο απηά
εθθξάδνληαη ζηηο έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ.

Αηεξεχλεζε ηεο αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη
ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο ζηε Αεπηεξνβάζκηα Βθπαίδεπζε
Μειεηψληαο ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ησλ εξεπλψλ αλαθνξηθά κε ηελ εηζαγσγή ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζηε
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ηνλ εθπαηδεπηηθφ σο ζχκβνπιν θαη ηελ αλαγθαηφηεηα εηζαγσγήο ηεο
ζπκβνπιεπηηθήο ζηα ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ε βαζηθή ζπληζηακέλε πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο
έξεπλεο είλαη ν ζεκαληηθφο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κέζα θαη έμσ απφ ηελ ηάμε. Σα ζεκαληηθφηεξα επξήκαηα
ησλ εξεπλψλ φζνλ αθνξά ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ γηα ην ηη απηνί ζα ήζειαλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο,
νη καζεηέο ησλ Λπθείσλ ζα ήζειαλ λα έρνπλ εθπαηδεπηηθνχο πνπ λα ηνπο ζπκπαξαζηέθνληαη θαη λα ηνπο
βνεζνχλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο (Μπξνχδνο, 1997). Οη απνθάζεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε
ηηο επηινγέο καζεκάησλ ζην Λχθεην έρνπλ ζρέζε κε ηε κειινληηθή ηνπο πνξεία θαη είλαη αλαγθαίν, ζχκθσλα
κε ηηο απφςεηο ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ ζπκβνχισλ γπκλαζίσλ ζηνπ Νηνπ Σδέξζεπ(McCotter, 2013) λα
θαηαλνήζνπλ ηηο καθξνπξφζεζκεο απνθάζεηο ηνπο. Οη καζεηέο δε ησλ ζρνιείσλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο πνπ δηέζεηαλ ζπκβνπιεπηηθή θαη ζπκβνπιεπηηθή ζηαδηνδξνκίαο, είραλ θαιχηεξεο ζρέζεηο κε ηνπο
θαζεγεηέο ηνπο, είραλ ιηγφηεξα πξνβιήκαηα ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη ζηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο
(Lapan, 2001). Παξάιιεια έξεπλα (Andreadouetal, 2013) δείρλεη ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηηο δεμηφηεηεο
ελζάξξπλζεο, θαη δηαρείξηζεο ζπγθξνχζεσλ ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιείσλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
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πνπ είραλ ζρεηηθή επηκφξθσζε. Ώλαθνξηθά κε ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ εηζαγσγή ηεο
ζπκβνπιεπηηθήο ζηα ζρνιεία, έξεπλα ζηε θσηία (Loyndetal, 2005), επηβεβαίσζε φηη νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ
ζεηηθή ζηάζε γηα ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθήο, ηε ζεσξνχλ απαξαίηεηε θαη σο κέξνο ηνπ έξγνπ ηνπο, αιιά
ππνιείπνληαη δεμηνηήησλ θαη θαηάξηηζεο (Μφζρνπ, 2009). Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη ζεκαληηθφο κέζα
θαη έμσ απφ ηελ ηάμε θαη νη ππεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα είλαη ζεκαληηθέο γηα έλαλ
ζχκβνπιν πνπ κπνξεί λα είλαη εθπαηδεπηηθφο κε δηδαθηηθή εκπεηξία θαη εθπαίδεπζε ζηε ζπκβνπιεπηηθή,γηα
ηνπο κειινληηθνχο εθπαηδεπηηθνχοπνπ ζα είλαη πεξηζζφηεξν πξνεηνηκαζκέλνη λα ζπλεξγαζηνχλ κε ζρνιηθνχο
ςπρνιφγνπο (Dimakos, 2006).
Γηα ην είδνο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ζε έλα ζρνιείν ν εθπαηδεπηηθφοθαη γηα ηελ
εθαξκνγή ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο ζηα ζρνιεία, θάζε θξάηνο έρεη ηηο δηθέο ηνπ
δηαδηθαζίεο.Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζηα ζρνιεία, νη ζχκβνπινη ρξεηάδεηαη λα είλαη
πξνεηνηκαζκέλνη λα αληηκεησπίζνπλ θαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο κεηαβνιέο ζηελ θνηλσλία, ζηελ
νηθνγέλεηα, ζην ζρνιείν, καζεηέο απφ κεηαλαζηεπηηθέο νκάδεο, κε ηελ απμαλφκελε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, κε
αιιαγέο ζηε ζηαδηνδξνκία, κε αχμεζε βίαο θαη ίζσο ην πην βαζηθφ ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ έξεπλα
(Paisley&McMahon2001)λα είλαη ε έιιεηςε ζπκβνχινπ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ ζρνιείνπ.Ώθφκε νη έθεβνη
ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ λνηψζνπλ πίεζε, δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο, κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, πθίζηαληαη ζρνιηθφ εθθνβηζκφ (Κνθθέβεθ.ά, 2010) θαη νη
εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδεηαη λα αλαπηχμνπλ εθείλεο ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ηνπ
καζεηή θαη απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Αεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαίλεηαη πσο νη
εθπαηδεπηηθνί έξρνληαη αληηκέησπνη κε θαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ αιιά
αληηκεησπίδνπλ θαη πξνβιήκαηα ζπλεξγαζίαο κε ηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ (ΐεξγίδεο, 2015), ρξεηάδνληαη
αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ παξνρήο βνήζεηαο ζηνπο καζεηέο. Βπί πιένλ έξεπλα (Bridgeland&Bruce, 2011),
απνθαιχπηεη ηελ αλεζπρία ησλ βνεζψλ ζπκβνχισλ ζηα ζρνιείαγηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο θαη
ρξεηάδεηαη νη ξφινη ηνπο λα είλαη πην ζαθείο, πην θαζνξηζκέλνη.
Παξάιιεια γηα ηελ εηνηκφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα εληζρχεη ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπ, ε
Ώζαλαζηάδνπ (2016) επηζεκαίλεη πσο ελψ νη εθπαηδεπηηθνί πξνζθέξνπλ ζπκβνπιεπηηθή θαη ζπκβνπιεπηηθή
επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ππνιείπνληαη δεμηνηήησλ θαη ρξεηάδνληαη εθπαίδεπζε ζρεδηαζκέλε γηα
εθπαηδεπηηθνχο. Οη εθπαηδεπηηθνίδεηνχλ επηκφξθσζε γηα λα κπνξνχλ λα ηνπο ζηεξίδνπλ ςπρνινγηθά θαη
ζπλαηζζεκαηηθά. Να αληηκεησπίδνπλ θαηαζηάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο αληζφηεηεο,
λα ρεηξίδνληαη ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ζξεζθεπηηθέο νκάδεο, λα πξνζεγγίδνπλ ηελ πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα,
λα αληηκεησπίδνπλ ηηο πξνθαηαιήςεηο (Υαηδεγηάλλεθ.ά, 2011).Βπίζεο κειέηε δηεξεχλεζεο επηκνξθσηηθψλ
αλαγθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ελζηηηνχηνπ- Σκήκα Βπηκφξθσζεο & Ώμηνιφγεζεο (2010), γηα ην
Μείδνλ Πξφγξακκα Βπηκφξθσζεο (2010-2013), δείρλεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί ελδηαθέξνληαη ηδηαίηεξα γηα
επηκφξθσζε ζηε δηαρείξηζε πξνβιεκάησλ ζρνιηθήο ηάμεο, ζε ζέκαηα ζπκπεξηθνξάο καζεηψλ, αληηκεηψπηζεο
βίαο, παξαβαηηθφηεηαο θαη γηα ηε δηαξθή βειηίσζε θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, γηα
απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, νη ζρνιηθνί ζχκβνπινη ζπκθσλνχλ ζηελ έξεπλα ηνπ ΐνδατηε,
2016, φηη νη εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδνληαη δηαξθή θαη κφληκε επηκφξθσζε. Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη
ζεκαληηθφο κέζα θαη έμσ απφ ηελ ηάμε θαη γηα λα πξνζθέξεη ζπκβνπιεπηηθή ρξεηάδεηαη λα είλαη
πξνεηνηκαζκέλνο είηε απφ ηηο ηνπ ζπνπδέο ηνπ, είηε κέζα απφ ηε ζπλερή επηκφξθσζε γηα ζπγθεθξηκέλεο
αλάγθεο (Παπαλανχκ, 2010), λα εκπιαθεί ζηε ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε (Coolahan, 2002).

Συμπεράςματα και προτάςεισ
Αηαπηζηψζεθε, φηη ε παξνρή ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηεξίδεη ηνπο καζεηέο ζε θαηαζηάζεηο πνπ ηνπο
πξνθαινχλ θφβν, άγρνο, απνγνήηεπζε, δπζθνιία ζηελ πξνζαγσγή θαη έληαμε ζε ζέκαηα πνιηηηζκηθψλ
δηαθνξψλ θαη θνηλσληθψλ αληζνηήησλ, ζην ρεηξηζκφ θαηαζηάζεσλ φηαλ νη καζεηέο αλήθνπλ ζε άιιεο εζληθέο ή
θπιεηηθέο ή ζξεζθεπηηθέο νκάδεο, ζηελ αληηκεηψπηζε πξνθαηαιήςεσλ απέλαληη ζηελ αληζφηεηα ησλ θχισλ.
Βπίζεο πξνζθέξεη βνήζεηα, έηζη ψζηε ν καζεηήο λα εμειηρζεί σο άηνκν θαη λα θάλεη ηηο δηθέο ηνπ επηινγέο, λα
νξίδεη ην κέιινλ ηνπ θαη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε είλαη απνηειεζκαηηθή ε ζπκβνπιεπηηθή πξνζαλαηνιηζκνχ
λα παξέρεηαη κέζα ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ.
πκπεξαζκαηηθά επεηδή ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αιιάδεη θαη αλ ζέινπκε λα αληαπνθξηζνχκε ζηηο
απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο, ηα ζρνιεία ρξεηάδνληαη παξνρή ππεξεζηψλ ζπκβνπιεπηηθήο θαη
ζπκβνπιεπηηθήο πξνζαλαηνιηζκνχ, παξνρή ζπγθξνηεκέλεο θαη ζηαζεξήο ππνζηήξημεο ζηνλ έθεβν,
ελζσκάησζε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο ζε θάζε ζρνιηθή δξαζηεξηφηεηα. Γηα λα πεηχρεη ν
εθπαηδεπηηθφο απηνχο ηνπο ζηφρνπο, λα παξέρεη θαζνδήγεζε θαη παξέκβαζε, ζπκβνπιεπηηθή θαη
ζπκβνπιεπηηθή ζηαδηνδξνκίαο, ζα πξέπεη λα έρεη θαη ην θαηάιιειν ππφβαζξν, ηηο δεμηφηεηεο, ηα εθφδηα θαη ηηο
πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη. Βπνκέλσο ρξεηάδεηαη απφθηεζε επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, λα
αζθεζεί ζε δεμηφηεηεο ζπκβνπιεπηηθήο, είηε σο κέξνο ησλ ζπνπδψλ ηνπ, είηε κέζα απφ ζεκηλάξηα θαη
επηκφξθσζε, εθπαίδεπζε κε ζπλερή επηκφξθσζε θαη θαηάξηηζε ζε πξνγξάκκαηα, δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχλ
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λα εθαξκνζηνχλ ζηνπο καζεηέο, ρξεηάδεηαη πξαθηηθή εθπαίδεπζε παξφκνηα κε ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηαηξηάδνπλ
ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπ.
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Σν θεθάιαην ησλ νηθνγελεηαθψλ δηαθνπψλ πεξηιακβάλεη θξίζηκεο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ
αθνξνχλ ηελ παηδηθή θξνληίδα, ςπραγσγία θαη εθπαίδεπζε. O ξφινο ηνπ MiniClub αλάγεηαη ζηε δεκηνπξγηθή
απαζρφιεζε ησλ παηδηψλ, ππφ ηελ επίβιεςε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, κέζα ζε ρψξνπο πνπ πιεξνχλ ηηο
πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη εμνπιηζκνχ ησλ ειηθηψλ ζηηο νπνίεο απεπζχλνληαη. Δ WorldwideKids απεπζχλεηαη
ζε επηρεηξήζεηο, πνπ απνδεηνχλ ηελ αλαβάζκηζε ηφζν ησλ πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ φζν θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
πξντφληνο, κε επξχηεξν ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ θαηαλαισηψλ. Δ έξεπλα ζηνρεχεη ζηε δηεξεχλεζε ηνπ
πνζνζηνχ ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ ζε δέθα miniclub ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ ην έηνο 2017, κέζσ ηεο αλάιπζεο
πεξηβάιινληνο κάξθεηηλγθ θαη ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο εξσηεκαηνινγίσλ αμηνιφγεζεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο
έξεπλαο αλέδεημαλ, φηη νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξζεθαλ, αληαπνθξίλνληαλ ζηηο πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ κε
ειάρηζηεο δηαθνξέο ζηε βαζκνινγηθή θιίκαθα αμηνιφγεζεο ησλ θαηεγνξηψλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Βπηπιένλ,
ε έξεπλα απηή κπνξεί λα απνηειέζεη πεγή δεδνκέλσλ γηα κειινληηθέο ζηξαηεγηθέο βειηίσζεο ηνπ ηξφπνπ
ιεηηνπξγίαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ.
Λέμεηο Κιεηδηά: ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, marketing, θαηλνηνκία, εθπαηδεπηηθέοδξαζηεξηφηεηεο
ΔΗΑΓΧΓΖ
Βιάρηζηεο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζε παγθφζκην επίπεδν αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ
απαζρφιεζε ησλ παηδηψλ ζε μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο (Carr, 2006; Flurry, 2007; Nanda, 2006; Small, 2008).
Οη ζπγθεθξηκέλεο έξεπλεο δελ εζηηάδνπλ ζηε δηαζαθήληζε δεηεκάησλ απφδνζεο ησλ παξνρψλ miniclub, ρσξίο
λα εζηηάδνπλ άκεζα ζε απηέο, εξεπλψληαο δηαθνξεηηθνχο ηνκείο ησλ μελνδνρεηαθψλ ππεξεζηψλ (Ozel, 2015;
Schanzeletal., 2012; Obrador, 2012). Σα παηδηά απνηεινχλ έλα απφ ηνπο θπξηφηεξνπο θαηαλαισηέο, θαζψο γηα
ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπο απαηηνχληαη κεγάια ρξεκαηηθά πνζά (Valkenburg&Cantor, 2001; Ozata, 2007).
Οξηζκέλνη κειεηεηέο επηθεληξψζεθαλ ζηα θίλεηξα ησλ γνλέσλ σο πξνο ηελ επηινγή ησλ νηθνγελεηαθψλ
δηαθνπψλ (Lentoetal., 2009; Nandaetal., 2006; Nickerson&Jurowski, 2001; Schanzeletal., 2012; Small, 2008;
Therkelsen, 2010), ελψ άιινη ζηελ επηξξνή πνπ αζθνχλ ηα παηδηά ζηηο επηινγέο απηέο (Kangetal., 2003;
Kimetal., 2010; Nickerson&Jurowski, 2001; Wangetal., 2004). Έξεπλεο ησλ Chu&Choi (2000), αλέδεημαλ ηελ
αζθάιεηα, ηελ πνηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξντφληνο, ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζε καζεζηαθά
πξνζαλαηνιηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο θαζψο θαη ην φλνκα θαη ηε θήκε ηεο επηρείξεζεο, σο παξάγνληεο πνπ
επεξεάδνπλ ηελ αγνξαζηηθή δχλακε ζηελ επηινγή ηνπ θαηαιχκαηνο θηινμελίαο θαη αλαςπρήο. Παξφκνηεο
έξεπλεο αλέδεημαλ ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο πνηφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηεο θξηζηκφηεηαο ηεο
αζθάιεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο δηεμαγσγήο ησλ πξνγξακκάησλ θαη ηνπ θηιηθνχ πξνο ηα παηδηά πξνζσπηθνχ
(Lattimoreetal., 2015; Segumpanetal., 2008). Οη Lattimoreetal. (2015), εζηίαζαλ ηελ πξνζνρή ζηηο αλάγθεο σο
πξνο ηε δεκηνπξγία παξνρψλ πιήξσο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηηο νηθνγελεηαθέο δηαθνπέο, ιφγνπ ράξηλ παηδηθέο
πηζίλεο, miniclub, εμσηεξηθνί ρψξνη ςπραγσγίαο, ελψ θάπνην πνζνζηφ ησλ γνλέσλ αλαδεηνχλ κέξε φπνπ ζα
επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ ίδησλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Backer&Schanzel, 2012; Plog, 2005).
Σέινο, νη Lentoetal. (2009) επηζεκαίλνπλ φηη ε αγνξά ηνπ ηνπξηζκνχ ζα πξέπεη λα αξρίζεη λα αληηκεησπίδεη ηηο
νηθνγελεηαθέο δηαθνπέο σο κία νιφηεηα θαηαλάισζεο, ζηακαηψληαο λα εμεηάδεη ελήιηθεο θαη παηδηά σο δχν
δηαθνξεηηθέο νληφηεηεο. Σν κάξθεηηλγθ παηδηψλ ζηφρν έρεη ηε δεκηνπξγία επίγλσζεο κάξθαο θαη ηελ αθνζίσζε
ζε απηήλ ιακβάλνληαο ππφςηλ ηνλ ηξφπν δσήο, ηα φλεηξα, ηηο αλάγθεο θαη ηα ζέισ ησλ παηδηψλ-ζηφρσλ
(Barlovic, 2006).Δ WorldwideKids (WK) (https://www.worldwide-kids.com/) έρεη εκπεηξνγλσζία ζηνλ ηνκέα
ηεο θξνληίδαο παηδηψλ, ην νπνίν είλαη απνηέιεζκα πνιιψλ ρξφλσλ εκπεηξίαο ζε LuxuryFamilyHotels&Resorts
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ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Ρίρλνληαο κία καηηά ζηελ κέρξη ηψξα πνξεία ηεο, αληηιακβαλφκαζηε ηελ αικαηηθή ηεο
πξφνδν ηφζν ζην θνκκάηη ηεο θαηλνηνκίαο φζν θαη ζην θνκκάηη ηεο πξσηνπνξίαο εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ.
ΜΔΛΔΣΖ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Δ ζπγθεθξηκέλε κειέηε εμεηάδεη ηηο απφςεηο θαηαλαισηψλ (n=1.200) πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ δέθα
miniclub ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν ηελ επνρηαθή πεξίνδν 2017. Σα πξνο κειέηε μελνδνρεία είλαη ηα SaniResort
(n=391 θαη IkosResort (n=413) ζηελ Υαιθηδηθή, ηα LindianVillage (n=45) θαη ElectraPalaceResort (n=45) ζηε
Ρφδν, ην MarbellaCorfuHotel (n=110) ζηελ Κέξθπξα θαη ηα DaiosCove (n=129) θαη AvraImperialHotel (n= 67)
ζηελ Κξήηε. Σν ειηθηαθφ εχξνο πνπ επηιέρζεθε είλαη παηδηά απφ 4 κελψλ έσο 4 ρξνλψλ (CrecheClub) θαη απφ 4
έσο 11 ρξνλψλ (KidsClub). πγθεθξηκέλα εξεπλάηαη ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ θαηαλαισηψλ σο πξνο ηελ
επηινγή ηνπ πξνζσπηθνχ (staff), ην εθπαηδεπηηθφ πξντφλ (activities), ηηο εγθαηαζηάζεηο (facilities) θαη ηελ
αζθάιεηα (safety) ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Δ κειέηε ζπλνδεχεηαη απφ ηελ κεζνδηθή αλάιπζε ηνπ
πεξηβάιινληνο κάξθεηηλγθ πξνθεηκέλνπ λα πξνηαζνχλ θαηλνηφκεο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ελδπλάκσζεο ησλ
miniclubs. Δ αλάιπζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ αλέδεημε κία γεληθή επεκεξία ζε φινπο ηνπο
ηνκείο ειέγρνπ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ζπγθεληξψλνληαο πνζνζηά άλσ ηνπ (4 ½) ζε βαζκνινγηθφ ζχλνιν. To
99% ηνπ δείγκαηνο ππνζηήξημε φηη έκεηλε ζρεδφλ πιήξσο ηθαλνπνηεκέλν κε ηελ επηινγή ηνπ πξνζσπηθνχ
ζηειέρσζεο ησλ miniclubs, ζπγθεληξψλνληαο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ. Δ θαηεγνξία αζθάιεηα ζπγθέληξσζε
98%, αλαδεηθλχνληαο ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο ζηελ θαηαλαισηηθή αγνξά, ελψ δελ ππήξρε κεγάιε δηαθνξά, ζηα
επίπεδα εγθαηαζηάζεσλ (95,76%) θαη δξαζηεξηνηήησλ (95,32%).
Staff

Activities

Facilities

Safety

Sani Beach Hotel

4,94

4,70

4,71

4,91

Porto Sani

4,99

4,79

4,90

4,90

Sani Club

4,94

4,72

4,83

4,98

Ikos Olivia

4,95

4,80

4,80

4,93

Ikos Oceania

5,00

4,90

4,92

4,94

Marbella Corfu
Hotel
Lindian Village

4,98

4,79

4,72

4,94

4,93

4,70

4,52

4,91

Electra Palace
Resort
Avra Imperial
Hotel
Daios Cove

4,98

4,77

4,70

4,93

5,00

4,88

4,86

4,91

4,95

4,83

4,70

4,89

Mέζνοξνο
(ΜΟ)

4,966

4,788

4,766

4,924

Πίλαθαο.1 TheUSATODAYSnapshotsinfographic: Δ πνζφηεηα ηεο θαηαλάισζεο ησλ δπκαξηθψλ.
Δ θαηεγνξία πνπ ζπγθέληξσζε ην ρακειφηεξν κέζν φξν είλαη ε θαηεγνξία “activities”, ε νπνία
θαίλεηαη λα ηθαλνπνηεί ιηγφηεξν επαξθψο ην πειαηεηαθφ θνηλφ, αλαδεηθλχνληαο ηελ αλάγθε γηα αλαδήηεζε
δξάζεσλ πνπ ζα πξνζθέξνπλ κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε ζηνπο πειάηεο θαη ζα ζπλδξάκνπλ ζηελ άξζε ηνπ
πνζνζηνχ αξλεηηθήο αμηνιφγεζεο. Πξνηείλεηαη σο ζηξαηεγηθή ε Καηλνηνκία Μάξθεηηλγθ κε εζηίαζε ζην
πξντφλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην πξφγξακκα δξαζηεξηνηήησλ. Δ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία απέθεξε ηελ
δηεξεχλεζε πνιιψλ εθδνρψλ θαηλνηφκσλ δξάζεσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνζθέξνπλ ζεκαληηθή βειηίσζε ζηε
δξάζε ησλ ππεξεζηψλ θχιαμεο θαη δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο ηεο WK.
Οη εξσηεζέληεο εμέθξαζαλ κία γεληθή ηθαλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο ηνκείο κε ειάρηζηεο δηαθπκάλζεηο
ζην βαζκνινγηθφ ζχλνιν. Ο ηνκέαο πνπ ηθαλνπνίεζε πεξηζζφηεξν ηνπο θαηαλαισηέο είλαη ε πξφζιεςε
πξνζσπηθνχ, ελψ ν ηνκέαο κε ηε ιηγφηεξε απφδνζε είλαη ην είδνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ςπραγσγίαο. Σα
απνηειέζκαηα επηβεβαηψλνπλ ηελ αληίιεςε φηη νη θαηαλαισηέο αλαδεηνχλ ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ζηα
πξνγξάκκαηα δξαζηεξηνηήησλ, ζε ζπλδπαζκφ δξάζεσλ ςπραγσγίαο θαη εθπαίδεπζεο
(education+entertainment=edutainment). Oη ππεξεζίεο ςπραγσγίαο δηαδξακαηίδνπλ έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ
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νηθνλνκηθή επεκεξία ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ. Πεξαηηέξσ έξεπλα κπνξεί λα αλαζχξεη άιινπο
πξνζνδνθφξνπο παξάγνληεο αμηνιφγεζεο.
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Σν δήηεκα ηεο δεκηνπξγίαο κηαο εληαίαο ζθαίξαο Αηα ΐίνπ Μάζεζεο (ΑΐΜ), πηζηνπνίεζεο θαη
απαζρφιεζεο εμππεξεηείηαη κέζα απφ ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο αμηφπηζησλ, δηαθαλψλ θαη έγθξηησλ πιαηζίσλ
πξνζφλησλ ηα νπνία ζα δηαζθαιίδνπλ κε φξνπο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη αμηνθξαηίαο ηελ θηλεηηθφηεηα θαη
ηελ ελδπλάκσζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ.
Σν π3 ζέηεη ην πιαίζην ησλ αξρψλ γηα ηε Αηαζθάιηζε ηεο Πνηφηεηαο ζηε Αηά ΐίνπ Μάζεζε (ΑΐΜ),
παξέρνληαο ζηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο έλα εξγαιείν γηα ην ζρεδηαζκφ, ηελ παξνρή θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο δηά βίνπ κάζεζεο.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ην θαηλνηφκν απηφ πιαίζην νξίδεη ηελ πνηφηεηα, ζέηνληαο αξρέο πνηφηεηαο, θαη ζηηο
ηξεηο ζπληζηψζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, δειαδή ζηηο εηζξνέο, ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ζηηο εθξνέο,
θαη ηαπηφρξνλα ιεηηνπξγεί σο εξγαιείν απηναμηνιφγεζεο γηα ηνπο θνξείο δηνίθεζεο θαη ηνπο παξφρνπο
εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο παξέρνληαο κεηξήζηκνπο πνηνηηθνχο θαη πνζνηηθνχο δείθηεο γηα ηελ αμηνιφγεζε
ηεο εθαξκνγήο ησλ αξρψλ πνηφηεηαο.
Αηεξεπλάηαη –κέζσ εκπεηξηθήο εθηίκεζεο- ε εθαξκνγή ηνπ Βζληθνχ Πιαηζίνπ Αηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο
ζηελ παξνρή πξνγξακκάησλ ΑΐΜ θαη θπξίσο ζηα πξνγξάκκαηα ηεο Ώξρηθήο Βπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο –ηα
νπνία εθπνλνχλ ηα Αεκφζηα θαη Εδησηηθά Ελζηηηνχηα Βπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΕΒΚ).
Λέμεηο - Κιεηδηά: πνηφηεηα,δηαζθάιηζε πνηφηεηαο, δηα βίνπ κάζεζε, επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε.
ΔΗΑΓΧΓΖ
Ώπφ ην 2000 θαη κεηά είλαη εκθαλέο ην εγρείξεκα γηα ηνλ ζεζκηθφ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη
γηα κηα φιν θαη πεξηζζφηεξν νξζνινγηθή αμηνπνίεζε ησλ ππφ δηάζεζε πφξσλ, θαζψο παξαηεξνχληαη νη πξψηεο
ελδείμεηο πνηνηηθήο αλαβάζκηζεο ηεο ΑΐΜ, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε θαη ηελ ελδπλάκσζε δξαζηεξηνηήησλ νη
νπνίεο ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ αλάπηπμε ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ (Καξαιήο, 2010 Κφθθνο, 2008).
Δ ςήθηζε ηνπ Νφκνπ 3879/2010 («Ώλάπηπμε ηεο Αηά ΐίνπ Μάζεζεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο») δηακνξθψλεη έλα
εμνξζνινγηζκέλν θαη θνληά ζηα επξσπατθά πξφηππα ζεζκηθφ πιαίζην. ΐαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απνηεινχλ ε
ζχλδεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ ελειίθσλ κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ε αλαγλψξηζε ηνπ
ξφινπ ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ, ε αλάγθε αλαγλψξηζεο θαη πηζηνπνίεζεο ησλ ελαιιαθηηθψλ
εθπαηδεπηηθψλ δηαδξνκψλ, ε απνθέληξσζε ησλ δξάζεσλ ΑΐΜ ζηνπο δήκνπο θαη ζηηο πεξηθέξεηεο, ε ελίζρπζε
ησλ θνηλσληθά εππαζψλ νκάδσλ, ε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ, ε ζπγθξφηεζε
εληαίνπ εζληθνχ πιαηζίνπ αλαγλψξηζεο θαη πηζηνπνίεζεο πξνζφλησλ ζε ζπλαξκνγή κεηα πξνζηάγκαηα ηεο
Βπξσπατθήο Έλσζεο. Βλ ζπλερεία, θαη βαζηδφκελν ζην λφκν ηνπ 2010, ην ηξαηεγηθφ Πιαίζην ηνπ Βζληθνχ
Πξνγξάκκαηνο ΑΐΜ γηα ηελ πεξίνδν 2013-2015 επηθεληξψλεηαη ζην κεγαιχηεξν κέξνο, ζε ζεζκηθέο θαη
δηνηθεηηθέο παξεκβάζεηο, θαζψο θαη ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηε δηάζεζε πφξσλ γηα ηελ
εθαξκνγή ηνπ, αιιά θαη ζε θξηηήξηα γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ νκάδσλ-ζηφρσλ ηεο ΑΐΜ (Λεπζεξηψηνπ,
2014).
εκεηψλεηαη φηη, ζηηο κέξεο καο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζεκαληηθά βήκαηα πξνο ηελ πνξεία απνδνρήο
θαη θαηαμίσζεο ηεο ΑΐΜ ζηε ζπλείδεζε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. Εδηαίηεξα ζηελ επνρή ηεο νηθνλνκηθήο
θξίζεο, ηεο πςειήο αλεξγίαο θαη ηεο παξαηεηακέλεο χθεζεο νη πξνζδνθίεο γηα έλαλ πεξηζζφηεξν δπλακηθφ θαη
παξεκβαηηθφ ξφιν ηεο ΑΐΜ είλαη πςειέο. Παξφιν φκσο πνπ παξαηεξείηαη πςειφ αίζζεκα ελδηαθέξνληνο απφ
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πιεπξάο θνξέσλ, επηζηεκνληθψλ ελψζεσλ, εξεπλεηψλ, θνηλσληθψλ εηαίξσλ θαη εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, ην
πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ε ΑΐΜ θαιείηαη λα αλαπηπρζεί δελ είλαη ηδηαίηεξα επλντθφ. Γξαθεηνθξαηία,
ζπγθεληξσηηζκφο, θνβηθέο ζπκπεξηθνξέο απέλαληη ζε ζεζκηθέο θαηλνηνκίεο, έιιεηςε ζηξαηεγηθνχ νξάκαηνο θαη
ζεζκηθέο ακθηζεκίεο ζπγθξνηνχλ έλα αληηθαηηθφ πιαίζην, ην νπνίν δηακνξθψλεη κηα εμαηξεηηθά νκηριψδε
πξννπηηθή.
ΜΔΘΟΓΟ
Δ έλλνηα ηεο Γηά Βίνπ Μάζεζεο (ΑΐΜ) απνηειεί ηε δηαδηθαζία κηαο ζπλερνχο καζεζηαθήο δηαδξνκήο
–απφ ηελ πξνζρνιηθή ειηθία κέρξη ην βαζχ γήξαο– πεξηιακβάλνληαο φιεο ηηο καζεζηαθέο θαη εθπαηδεπηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ έλα ππνθείκελν πινπνηεί ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. Ώθνξά νπζηαζηηθά νπνηαδήπνηε
κνξθή κάζεζεο ιακβάλεη ρψξα ζε θάζε είδνπο ηππηθφ, κε ηππηθφ ή/θαη άηππν εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ ζην
νπνίν ζπκκεηέρνπλ πνιίηεο θάζε ειηθίαο θαη κνξθσηηθνχ επηπέδνπ (Καξαιήο, 2008).
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, ην ζέκα ηεο Πνηόηεηαο έρεη ηεζεί ζρεδφλ ζε θάζε ηνκέα
ηεο αλζξψπηλεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. Δ
πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε επεξεάδεη απφ ηε κηα πιεπξά ηηο θαζεκεξηλέο ιεηηνπξγίεο θαη ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ηδξχκαηνο/παξφρνπ θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά ηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ
καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ πνπ επηηπγράλνληαη. Ώθξηβψο φπσο θαη ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα,
αληαγσληζηηθνί παξάγνληεο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο γίλνληαη φιν θαη πην ζεκαληηθνί ζηελ επνρή ηεο
παγθνζκηνπνίεζεο. Χζηφζν, ηα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη ε νπζηαζηηθή εκπεηξία ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο,
πνπ έρεη ήδε σξηκάζεη ζηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ, ζπρλά παξακειείηαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνκέα (Omachonu
and Ross, 1994· Yarmohammadianaetal., 2011).
Δ αλάπηπμε ηεο Αηαΐίνπ Βθπαίδεπζεο (ΑΐΒ) θαη ε ζχλδεζή ηεο κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο
είλαη κία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο πξνηεξαηφηεηεο. Σν γεγνλφο απηφ ζπλεπάγεηαη ηελ αλάγθε γηα θαιχηεξνπο
κεραληζκνχο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο. Λακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη ε ΑΐΒ ζην ζχλνιφ ηεο έρεη ζε
κεγάιν βαζκφ παξαδνζεί ζε ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο κε έληνλν αληαγσληζκφ, ππάξρεη επηηαθηηθή αλάγθε γηα
κεραληζκνχο εμαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο πνπ κπνξνχλ λα δψζνπλ αμηνπηζηία ζηνπο παξφρνποΑΐΒ.
Δ δηαδηθαζία Γηαζθάιηζεο ηεο Πνηόηεηαο απνηειεί κηα ζρεδηαζκέλε, πξνγξακκαηηζκέλε θαη
ζπζηεκαηηθή δξάζε πνπ απνζθνπεί ζηελ παξαγσγή ελφο πξντφληνο/ππεξεζίαο κε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο,
ε εθπιήξσζε ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα ηεξείηαη απαξέγθιηηα. Δ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο παξέρεη κηα ζαθή
πξνζηαζία έλαληη ησλ φπνησλ πξνβιεκάησλ ή δπζιεηηνπξγηψλ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ (Μπξίληα, 2008·
Mizikaci, 2006). Πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο δηαζθαιίδνπλ ην επίπεδν ησλ
επηηεινχκελσλ ιεηηνπξγηψλ, ελψ ηαπηφρξνλα εγγπψληαη πσο ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο πξντφληνο/ππεξεζίαο
θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο αιιά θαη ηηο πξνζδνθίεο πνπ έρεη ζέζεη ηφζν ν ζπγθεθξηκέλνο πειάηεο/σθεινχκελνο
φζν θαη ν νξγαληζκφο/πάξνρνο πνπ παξάγεη/παξέρεη ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ/ππεξεζία (Feerick and Oviedo,
2013· Voehl, 1994).
Σν δήηεκα ηεο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο είλαη εχινγν πσο δελ απνηειεί έλα κνλνζήκαλην δήηεκα
πνπ νξίδεηαη κφλν κε ηερληθνχο φξνπο. Ώληίζεηα, πξφθεηηαη γηα ην απνηέιεζκα κηαο πνιππαξαγνληηθήο θαη
δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο, πνπ εκπεξηέρεη ηερληθέο, εξγαιεία, ζεσξεηηθά, ελλνηνινγηθά θαη εξκελεπηηθά
ζρήκαηα κέζσ ησλ νπνίσλ επηρεηξείηαη ε δηαζθάιηζε ελφο πιαηζίνπ πξνδηαγξαθψλ ζηελ παξαγσγή ελφο
πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο. Ο φξνο Γηαζθάιηζε Πνηόηεηαοεπνκέλσο ζα κπνξνχζε λα πξνζεγγηζηεί σο έλα
νξγαλσκέλν, δνκεκέλν θαη ζπζηεκαηηθφ πεδίν, ην νπνίν εκπεξηέρεη κηα ζεηξά ζρεδηαζκέλσλ θαη ζπζηεκαηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ πνπ θαζίζηαληαη αμηφπηζηεο ζηελ παξνρή ηεο απαηηνχκελεο εκπηζηνζχλεο ζρεηηθά κε ηελ
αληαπφθξηζε ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο (ISO). Αειαδή ε έλλνηα θαη ε
δηαδηθαζία Γηαζθάιηζε Πνηόηεηαοδίλεη έκθαζε ζε δεηήκαηα φπσο: ν ζρεδηαζκφο θξηηεξίσλ αμηνπηζηίαο, ν
πξνγξακκαηηζκφο ησλ ιεηηνπξγηψλ, νη πξαθηηθέο αμηνιφγεζεο, ειέγρνπ θαη αλαηξνθνδφηεζεο ηεο ζπλνιηθήο
δηαδηθαζίαο παξαγσγήο κηαο ππεξεζίαο ή ελφο πξντφληνο. Βηδηθφηεξα, εζηηάδεη ζην δήηεκα ηεο πξφιεςεο θαη
ζηε ζπλέρεηα ηνπ ειέγρνπ, ν νπνίνο θαηά θαλφλα απνηειεί κηα εθ ησλ πζηέξσλ δηνξζσηηθή θίλεζε. Άξα, ε
πνηφηεηα δίλεη μεθάζαξα έκθαζε ζην πεδίν ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο νξγάλσζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζην ζηάδην ηνπ
ειέγρνπ ηεο (Φσηφπνπινο θαηΓάγθνο, 2016).
Χο εηζξνέο ζην ζχζηεκα δηά βίνπ κάζεζεο λννχληαη, κε βάζε ην λ. 3879/2010 (άξζξν 2), «Οη
αλζξψπηλνη, νηθνλνκηθνί θαη θπζηθνί πφξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ηδίσο νη δνκέο,
ηα επαγγεικαηηθά πεξηγξάκκαηα, ηα πξνγξάκκαηα θαη νη εθπαηδεπηέο» ηεο δηά βίνπ κάζεζεο. Βπίζεο, ζηηο εηζξνέο
ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη εθπαηδεπφκελνη, πνπ απνηεινχλ θαη ηνλ ηειηθφ απνδέθηε ησλ ππεξεζηψλ δηά βίνπ
κάζεζεο.
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Με ηνλ φξν δηαδηθαζίεο λννχληαη φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα γηα λα πξνζζέζνπλ
αμία ζηηο εηζξνέο ηνπ ζπζηήκαηνο δηά βίνπ κάζεζεο θαη λα ηηο κεηαηξέςνπλ ζε απνηειέζκαηα πνπ θαιχπηνπλ
ηηο αλάγθεο θαη πξνζδνθίεο ησλ απνδεθηψλ ησλ ππεξεζηψλ δηά βίνπ κάζεζεο, φπσο ε επηινγή εθπαηδεπφκελσλ,
εθπαηδεπηψλ, θαη κεζφδσλ δηδαζθαιίαο, ε παξνρή ππεξεζηψλ πκβνπιεπηηθήο θαη Βπαγγεικαηηθνχ
Πξνζαλαηνιηζκνχ, θαζψο θαη ε πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ δηά βίνπ κάζεζεο.
Χο εθξνέο ζην ζχζηεκα δηά βίνπ κάζεζεο λννχληαη, επίζεο κε βάζε ην λ. 3879/2010 (άξζξν 2), «Σα
άκεζα απνηειέζκαηα ηεο καζεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο, δειαδή νη γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο πνπ απνθηά
ην άηνκν». Βπίζεο, ζηηο εθξνέο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα κεζνπξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα απνηειέζκαηα
ηεο δηά βίνπ κάζεζεο, φπσο ε απνξξφθεζε απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο, ε πξνζσπηθή αλάπηπμε, θιπ.
Δ Γηά Βίνπ Μάζεζε, σο ζεζκφο, ζεσξείηαη φηη ηθαλνπνηεί πξνδηαγξαθέο πςειήο πνηφηεηαο, φηαλ
θαηαθέξλεη ζε επίπεδν ζρεδηαζκνχ, παξνρήο θαη αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο, λα επηηχρεη ηέηνηα
απνηειέζκαηα πνπ λα ηθαλνπνηνχλ ή θαη λα μεπεξλνχλ ηηο βξαρππξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο αλάγθεο ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζε απηή.
Π3 ζεκαίλεη:
1. Πνηφηεηα ζην πιαίζην παξνρήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο (δνκέο, δηδαθηηθφ πιηθφ, πξνγξάκκαηα,
εθπαηδεπηηθνί).
2. Πνηφηεηα ζηηο δηαδηθαζίεο (δηδαθηηθέο κέζνδνη θαη εθαξκνγή).
3. Πνηφηεηα ζηηο εθξνέο δειαδή ζηα απνηειέζκαηα ηεο κάζεζεο, ζηηο γλψζεηο, ζηηο δεμηφηεηεο, ζηηο
ηθαλφηεηεο πνπ απνθηψληαη ζην ηέινο κηαο καζεζηαθήο δηαδξνκήο
Σν πιαίζην π3 ζεκαίλεη πνηφηεηα, πάληα, παληνχ. ηαλ εθαξκφδνληαη πνηνηηθέο αξρέο πάληα θαη
θξηηήξηα παληνχ ην απνηέιεζκα πνπ παξάγεηαη είλαη ζαθψο πην αμηφπηζην απφ φ,ηη ζα ήηαλ αλ εζηηάδακε ζε κηα
κφλν δηάζηαζε. ην πιαίζην απηφ, ην π3 ζέηεη ηηο παξαθάησ αξρέο πνηφηεηαο ζηε δηά βίνπ κάζεζε, ηηο νπνίεο
θαινχληαη νη θνξείο δηά βίνπ κάζεζεο λα πηνζεηήζνπλ θαη λα εμεηδηθεχζνπλ, βάζεη ηνπ ξφινπ, ησλ
αξκνδηνηήησλ θαη ηνπ πεδίνπ δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο:
Ζ δηά βίνπ κάζεζε:
 είλαη ειθπζηηθή
 είλαη απνηειεζκαηηθή
 ζρεηίδεηαη κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο
 είλαη αεηθφξνο θαη πξνάγεη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή
 πξνάγεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία
 ρξεζηκνπνηεί πφξνπο πςειψλ πξνδηαγξαθψλ
 πινπνηείηαη κε θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα (Βζληθφ Πιαίζην γηα ηε Αηαζθάιηζε ηεο Πνηφηεηαο ζηε Αηά
ΐίνπ Μάζεζε (π3), 2011)
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Οη ζεκειηψδεηο αξρέο πνηφηεηαο ηνπ π3 εμεηδηθεχνληαη αλά ζπληζηψζα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (εηζξνέο,
δηαδηθαζίεο, εθξνέο) σο εμήο:
"Ζ δηά βίνπ κάζεζε είλαη ειθπζηηθή" ζεκαίλεη:
ΤΝΗΣΧΑ

ΔΗΡΟΔ

ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΘΔΜΔΛΗΧΓΧΝ
ΑΡΥΧΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ
Παξέρνληαη θίλεηξα γηα ζπκκεηνρή πςεινχ
επηπέδνπ εθπαηδεπηψλ ζην ζεζκφ.
Δ εθπφλεζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ
βαζίδεηαη ζε πξφηππα (εθπαηδεπηηθά,
επαγγεικαηηθά, αμηνιφγεζεο).
Σν ελδηαθέξνλ γηα ζπκκεηνρή ζε
πξνγξάκκαηα δηά βίνπ κάζεζεο είλαη
πςειφ.

ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ
ΔΚΡΟΔ

Οη εθπαηδεπηέο εθαξκφδνπλ κεζφδνπο πνπ
ζπλάδνπλ κε ηηο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο
ελειίθσλ (π.ρ. ελεξγνπνίεζε).
Σα καζεζηαθά απνηειέζκαηα
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ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΑ ΗΔΚ
(Δκπεηξηθή Δθηίκεζε)
Τςειή πξνζθνξά, αλεξγία
Έιιεηςε πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ζε
αξθεηέο εηδηθφηεηεο. Πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ κε ειιηπή κειέηε
Πνηθηιία πξνγξακκάησλ Ώξρηθήο
Βπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΏΒΚ) θαη
πλερηδφκελεο Βπαγγεικαηηθήο
Καηάξηηζεο (ΒΚ)
Με πηζηνπνηεκέλνη, εθπαηδεπηηθνί
Α/ζκηαοΒθπ/ζεο
Τςειφ πνζνζηφ ζρνιηθήο δηαξξνήο
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αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνζδνθίεο ησλ
εθπαηδεπφκελσλ.
Οη απνθηψκελεο γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη
δεμηφηεηεο πξνζδίδνπλ θχξνο ζηνλ
απφθνηην.
Οη ππεξεζίεο πκβνπιεπηηθήο θαη
Βπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ (πΒΠ)
θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ησλ δηαθφξσλ
νκάδσλ ζηφρνπ ζην πιαίζην ηεο απνζηνιήο
ηεο.

ε εηδηθφηεηεο κε πςειή δήηεζε (πρ
ηνπξηζηηθά επαγγέικαηα, παξαταηξηθά)
Έιιεηςε ππεξεζηψλ, έιιεηςε
θαηαξηηζκέλσλ ζπκβνχισλ γηα ηα
πξνγξάκκαηα ηεο ΑΐΜ

"Ζ δηά βίνπ κάζεζε είλαη απνηειεζκαηηθή" ζεκαίλεη:
ΤΝΗΣΧΑ
ΔΗΡΟΔ

ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ

ΔΚΡΟΔ

ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΘΔΜΔΛΗΧΓΧΝ
ΑΡΥΧΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ
Δ εθπφλεζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ
ιακβάλεη ππφςε ηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο
ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη είλαη δνκεκέλε
ζπνλδπισηά
Οη εθπαηδεπηέο θάλνπλ ρξήζε πνηθίισλ θαη
ζχγρξνλσλ κεζφδσλ αλάινγα κε ην
αληηθείκελν δηδαζθαιίαο θαη νκάδαο ζηελ
νπνία απεπζχλνληαη.
Οη κέζνδνη, νη ηερληθέο θαη ηα κέζα
παξνρήο ππεξεζηψλ πΒΠ είλαη ζχκθσλα
κε θνηλψο απνδεθηά δηεζλή πξφηππα.
Οη εθπαηδεπφκελνη επηηπγράλνπλ ηα
καζεζηαθά απνηειέζκαηα ζηα νπνία
ζηνρεχεη ην πξφγξακκα.
Οη απνθηψκελεο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη
ηθαλφηεηεο αλαγλσξίδνληαη θαη
εληάζζνληαη ζην Βζληθφ Πιαίζην
Πξνζφλησλ.
Οη απνθηεζείζεο γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη
δεμηφηεηεο εμαζθαιίδνπλ ηελ παξακνλή ή /
θαη (επαλ) έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο
ζηελ Βιιάδα θαη εληφο ηεο Β.Β.

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΑ ΗΔΚ
(Δκπεηξηθή Δθηίκεζε)
ρη πάληα. χληαμε πξνγξακκάησλ ζε
ζχληνκν ρξφλν, απφ κε ακεηβφκελεο
επηηξνπέο θαη ρσξίο ηε ζπκβνιή φισλ ησλ
θνξέσλ.
ηαλ είλαη εθηθηφ θαη παξέρνληαη ηα κέζα
(εξγαζηεξηαθέο δηαηάμεηο)
Άγλσζην, Κέληξα πκβνπιεπηηθήο
Τπνζηήξημεο (ΚΒΤ)
Αελ επηηπγράλνληαη πάληα. Έιιεηςε
ππνδνκψλ, πιηθψλ εθπαίδεπζεο θαη
εθπαηδεπηψλ ζπγθεθξηκέλσλ εηδηθνηήησλ.
Καηφπηλ πηζηνπνίεζεο ησλ.

Καηφπηλ πηζηνπνίεζεο ησλ

"Ζ δηά βίνπ κάζεζε ζρεηίδεηαη κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο" ζεκαίλεη:
ΤΝΗΣΧΑ

ΔΗΡΟΔ

ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ

ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΘΔΜΔΛΗΧΓΧΝ
ΑΡΥΧΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ
Σα επαγγεικαηηθά πεξηγξάκκαηα
βαζίδνληαη ζην πξαγκαηηθφ πεξηερφκελν
ησλ επαγγεικάησλ.
Σα πξνγξάκκαηα δηά βίνπ κάζεζεο
βαζίδνληαη ζε επαγγεικαηηθά
πεξηγξάκκαηα.
Σα πξνγξάκκαηα πεξηιακβάλνπλ ψξεο
πξαθηηθήο άζθεζεο ζε επηρεηξεζηαθφ
πεξηβάιινλ.
Σν ελδηαθέξνλ ησλ αλέξγσλ γηα ζπκκεηνρή
ζε πξνγξάκκαηα δηά βίνπ κάζεζεο είλαη
πςειφ.
Δ πξαθηηθή άζθεζε ζην επηρεηξεζηαθφ
πεξηβάιινλ (φηαλ πξνβιέπεηαη) είλαη
ζπλαθήο κε ην αληηθείκελν ηεο θαηάξηηζεο.
Οη κέζνδνη πνπ αθνινπζνχληαη δίλνπλ
έκθαζε ζηε ζχλδεζε ηεο ζεσξίαο κε ηελ
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ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΑ ΗΔΚ
(Δκπεηξηθή Δθηίκεζε)
Ναη, φπνπ ππάξρνπλ
Ναη, φπνπ ππάξρνπλ
Ναη, φπνπ ππάξρνπλ
ρη πάληα. Ώζπκβίβαζην Ώλέξγνπ θαη
Ώξρηθήο Βπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο
ρη πάληα
ρη πάληα
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ΔΚΡΟΔ

πξάμε.
Σα απνθηεζέληα πξνζφληα ζρεηίδνληαη κε
ηηο αλάγθεο ηνπ επαγγέικαηνο ζηελ πξάμε.
Σα απνθηεζέληα πξνζφληα νδεγνχλ ζε
εμεχξεζε εξγαζίαο ζχκθσλεο κε ηα
ελδηαθέξνληα θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ
απνθνίηνπ.

Ναη
ρη πάληα. Ώλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα

"Ζ δηά βίνπ κάζεζε είλαη αεηθόξνο θαη πξνάγεη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή" ζεκαίλεη:
ΤΝΗΣΧΑ
ΔΗΡΟΔ

ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ

ΔΚΡΟΔ

ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΘΔΜΔΛΗΧΓΧΝ
ΑΡΥΧΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ
Ο ζρεδηαζκφο ηεο δηά βίνπ κάζεζεο
βαζίδεηαη ζηε ζπλερή δηάγλσζε ησλ
αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ ή/θαη ησλ
αλαγθψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο.
Σα δίδαθηξα δηαζθαιίδνπλ ηε κε δεκηνγφλα
ιεηηνπξγία ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ δηά
βίνπ κάζεζεο.
Πνηθίιεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο
αμηνπνηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ
δηά βίνπ κάζεζεο.
Οη ππεξεζίεο πΒΠ απεπζχλνληαη θαη
ζηνπο απνθνίηνπο ηεο δηά βίνπ κάζεζεο.
Σα απνθηεζέληα πξνζφληα δίλνπλ
πξφζβαζε ζε άιιεο δηαδξνκέο κάζεζεο.
Οη απνθηψκελεο δεμηφηεηεο, γλψζεηο θαη
ηθαλφηεηεο βειηηψλνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ
απνθνίηνπ σο ελεξγνχ πνιίηε.

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΑ ΗΔΚ
(Δκπεηξηθή Δθηίκεζε)
ΐαζίδεηαη, αιιά δελ εθαξκφδεηαη ζε φιεο
ηηο πεξηπηψζεηο. Αελ ζπλεξγάδνληαη νη
θνηλσληθνί εηαίξνη. (επηκειεηήξηα,
πεξηθέξεηα θιπ.)
Δ θαηάξηηζε ζηα Αεκφζηα ΕΒΚ παξέρεηαη
δσξεάλ.
ηαλ ππάξρνπλ αμηνπνηνχληαη
Αελ ππάξρεη ε απαηηνχκελε γλψζε
ρη πάληα
Ναη

"Ζ δηά βίνπ κάζεζε πξνάγεη ηε δεκηνπξγηθόηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία" ζεκαίλεη:
ΤΝΗΣΧΑ

ΔΗΡΟΔ

ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ
ΔΚΡΟΔ

ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΘΔΜΔΛΗΧΓΧΝ
ΑΡΥΧΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ
Σα παξερφκελα πξνγξάκκαηα είλαη
θαηλνηφκα θαη βαζίδνληαη ζηνλ έγθαηξν
εληνπηζκφ ησλ αλαγθψλ ηεο αγνξάο
εξγαζίαο.
Σα παξερφκελα πξνγξάκκαηα πξνάγνπλ ηε
δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία.
Βθαξκφδνληαη θαηλνηφκεο δηδαθηηθέο
κέζνδνη θαηά ηελ παξνρή πξνγξακκάησλ
δηά βίνπ κάζεζεο.
Καηλνηφκεο κέζνδνη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα
ηελ πηζηνπνίεζε ησλ πξνζφλησλ.

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΑ ΗΔΚ
(Δκπεηξηθή Δθηίκεζε)
ρη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο
ρη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο
ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν εθπαηδεπηήο
γλσξίδεη
ΒΟΠΠΒΠ

"Ζ δηά βίνπ κάζεζε ρξεζηκνπνηεί πόξνπο πςειώλ πξνδηαγξαθώλ" ζεκαίλεη:
ΤΝΗΣΧΑ

ΔΗΡΟΔ

ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ

ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΘΔΜΔΛΗΧΓΧΝ
ΑΡΥΧΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ
Οη εθπαηδεπηέο δηαζέηνπλ θαηάιιεια θαη
επαξθή πξνζφληα.
Οη δνκέο είλαη ζχγρξνλεο θαη ηθαλνπνηνχλ
πνηνηηθά θξηηήξηα.
Οη εθπαηδεπηέο επηκνξθψλνληαη ηαθηηθά κε
ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα
εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηψλ.
Οη Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη
Βπηθνηλσλίαο αμηνπνηνχληαη ζηελ παξνρή
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ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΑ ΗΔΚ
(Δκπεηξηθή Δθηίκεζε)
ρη φισλ ησλ εηδηθνηήησλ
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ
εμσηεξηθνχο θνξείο ζηνπο
επαγγεικαηηθνχο ηνπο ρψξνπο
ρη φισλ ησλ εηδηθνηήησλ
Ώπαξραησκέλνο εμνπιηζκφο
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ΔΚΡΟΔ

ηεο δηά βίνπ κάζεζεο.
Οη θνξείο πηζηνπνίεζεο ρξεζηκνπνηνχλ
εμεηαζηέο πςειψλ πξνζφλησλ θαη
ππφθεηληαη ζε πεξηνδηθνχο ειέγρνπο
αμηνιφγεζεο.

ΒΟΠΠΒΠ

"Ζ δηά βίνπ κάζεζε πινπνηείηαη κε θνηλσληθή ππεπζπλόηεηα" ζεκαίλεη:
ΤΝΗΣΧΑ

ΔΗΡΟΔ

ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ

ΔΚΡΟΔ

ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΘΔΜΔΛΗΧΓΧΝ
ΑΡΥΧΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ
Οη επάισηεο θνηλσληθά νκάδεο έρνπλ
θίλεηξα λα ζπκκεηάζρνπλ ζε πξνγξάκκαηα
θαηάξηηζεο.
Τπάξρνπλ πξνγξάκκαηα εηδηθά
ζρεδηαζκέλα γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ
επάισησλ θνηλσληθά νκάδσλ.
Οη δνκέο θαιχπηνπλ ηηο απαξαίηεηεο
πξνυπνζέζεηο πξνζβαζηκφηεηαο γηα
ΏΜΒΏ.
Οη πάξνρνη δηά βίνπ κάζεζεο αμηνπνηνχλ
ηηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ
ελζσκάησζε πξνγξακκάησλ ζηνρεπκέλσλ
ζε επάισηεο θνηλσληθά νκάδεο.
Δ δηά βίνπ κάζεζε παξέρεηαη κε ηξφπν
ζχκθσλν κε δηεζλή ή εζληθά πξφηππα.
Οη κέζνδνη θαη δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο
ησλ πξνζφλησλ είλαη θηιηθέο πξνο φινπο.

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΑ ΗΔΚ
(Δκπεηξηθή Δθηίκεζε)
Ώλεξγία;
Ώληηθίλεηξα αλεξγίαο θαη Ώξρηθήο
Βπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο
ΑΒ, ΑΒ θαηαζηεκάησλ Κξάηεζεο
Μφλν ζηηο δνκέο γηα ΏΜΒΏ (ΕΒΚ, ΒΚ)

ΓΓΑΐΜ
ΓΓΑΐΜ
Γηα ηνπο απφθνηηνπο ησλ ΕΒΚ, κφλν ζε
επίπεδν πεξηθέξεηαο

"Ζ δηά βίνπ κάζεζε αμηνπνηεί ηε δηθηύσζε θαη ηηο ζπλεξγαζίεο" ζεκαίλεη:
ΤΝΗΣΧΑ
ΔΗΡΟΔ

ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ
ΔΚΡΟΔ

ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΘΔΜΔΛΗΧΓΧΝ
ΑΡΥΧΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ
Οη πάξνρνη δηά βίνπ κάζεζεο αλαπηχζζνπλ
ηνπηθά θαη πεξηθεξεηαθά δίθηπα θαη
ζπκκεηέρνπλ ζε δηεζλή δίθηπα.
Παξαθνινπζείηαη θαη αμηνινγείηαη ηαθηηθά
ε ιεηηνπξγία θαη δηθηχσζε ησλ ππεξεζηψλ
πΒΠ κε άιινπο θνξείο.
Οη θνξείο πηζηνπνίεζεο ζπκκεηέρνπλ
ελεξγά ζε επξσπατθά θαη δηεζλή δίθηπα
αληαιιαγήο ηερλνγλσζίαο.

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΑ ΗΔΚ
(Δκπεηξηθή Δθηίκεζε)
Υακειή ρξεκαηνδφηεζε (πξνγξάκκαηα
θηλεηηθφηεηαο ERASMUS+
Πιαηθφξκα γηα ηελ Βπαγγεικαηηθή
Βθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε (ΒΒΚ)
ε επίπεδν ηνπηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο
Αηεχζπλζεο
ε θεληξηθφ επίπεδν (ΒΟΠΠΒΠ)

Πίλαθαο 1.1 – 1.8 Βμεηδίθεπζε ησλ ζεκειησδψλ αξρψλ πνηφηεηαο αλά ζπληζηψζα ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο ζηε δηά βίνπ κάζεζε(Βζληθφ Πιαίζην γηα ηε Αηαζθάιηζε ηεο Πνηφηεηαο ζηε Αηά ΐίνπ Μάζεζε
(π3), 2011)
Δ επίηεπμε πςειήο πνηφηεηαο ζηε δηά βίνπ κάζεζε ζπλεπάγεηαη ηελ ηήξεζε ησλ παξαπάλσ
ζεκειησδψλ αξρψλ πνηφηεηαο απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο.
ΤΕΖΣΖΖ - ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΜΟΗ
Ώλακθίβνια, απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε είλαη εκθαλψο αηζζεηή ε παξαδνρή ηεο αμίαο ηνπ
δίπηπρνπΑΐΜ– δηαζθάιηζε πνηφηεηαο. Δ πξφθιεζε σζηφζν ζπλδέεηαη κε ην θαηά πφζν ηα κεζνδνινγηθά
εξγαιεία νξγάλσζεο, αλάπηπμεο, εθαξκνγήο θαη πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ΑΐΜ αληαπνθξίλνληαη ζηηο
πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ηεο ίδηαο ηεο παξαγσγηθήο δνκήο. Βίλαη ζαθέο πσο ε θαηάηκεζε
ησλ πξνζφλησλ ζε γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο απνηειεί κηα ηδηαίηεξα επαίζζεηε θαη ζε νξηζκέλεο
πεξηπηψζεηο ηερληθή δηαδηθαζία. Δ κέηξεζε θαη ε αμηνιφγεζε επηκέξνπο «ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ» εληφο ησλ
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πξνζφλησλ θαίλεηαη λα απαζρνινχλ ζνβαξά ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο. Χζηφζν, απφ ηελ εκπεηξηθή
δηεξεχλεζε πξνθχπηεη πσο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αλαγλψξηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ πξνζφλησλ
ιακβάλνληαη ππφςε θαη άιια δεηήκαηα, φπσο νη γεληθφηεξεο ζηάζεηο, νη αληηιήςεηο θαη νη αμίεο νη νπνίεο
εκθαλίδνληαη ζηελ άζθεζε ελφο επαγγέικαηνο.
Αηαπηζηψλνληαο ηε κε εθαξκνγή ηνπ ηνπ Βζληθνχ Πιαηζίνπ Αηαζθάιηζεο ηεο Πνηφηεηαο π3 , ζεσξνχκε
φηη ην πιαίζην ζα πξέπεη φρη κφλν λα βξεη εθαξκνγή ζηνπο θνξείο Αηνίθεζεο θαη θνξείο Παξνρήο Αηα ΐίνπ
Μάζεζεο αιιά θαη λα απνηειέζεη ην έλαπζκα γηα πεξαηηέξσ κειέηε θαη έξεπλα ζηα παξαθάησ ζέκαηα:
i. ρεδηαζκφο, ζπγγξαθή θαη πηζηνπνίεζε επαγγεικαηηθψλ πεξηγξακκάησλ
ii. Αηεξεχλεζε θαη κειέηε δξάζεσλ αλάπηπμεο θαη δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ζην ζχζηεκα ηεο δηά βίνπ
εθπαίδεπζεο
iii. ρεδηαζκφο, πινπνίεζε θαη αμηνιφγεζε πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο γηα ηελ αλάπηπμε νξηδφληησλ
θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ (εξγαδνκέλσλ, απηναπαζρνινπκέλσλ θαη ηδηνθηεηψλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ
επηρεηξήζεσλ)
iv. ρεδηαζκφο, πινπνίεζε θαη αμηνιφγεζε πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζε κηα ζεηξά
εηδηθνηήησλ, θαζψο θαη αλάπηπμε ζπζηήκαηνο πξαθηηθήο άζθεζεο ζε επηρεηξήζεηο
v. πγγξαθή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη κεηαηξνπή ηνπ ζε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε
vi. Ώλάπηπμε ελφο επξένο πεδίνπ δηαιφγνπ θαη αληαιιαγήο ηερλνγλσζίαο θαη εκπεηξηψλ, κε ζθνπφ ηελ
αλάπηπμε δξάζεσλ θαη ζπκπξάμεσλ θαη κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο ΑΐΜ, ηεο πηζηνπνίεζεο θαη ηεο
δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ζε φιν ην θάζκα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο.
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Ώλαθνξηθά κε ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ παξνρή πξνγξακκάησλ ΑΐΜ θαη θπξίσο ζηα
πξνγξάκκαηα ηεο Ώξρηθήο Βπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο –ηα νπνία εθπνλνχλ ηα Αεκφζηα θαη Εδησηηθά
Ελζηηηνχηα Βπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΕΒΚ) – δηαπηζηψλεηαη ε κε εθαξκνγή ηνπ Βζληθνχ Πιαηζίνπ
Αηαζθάιηζεο ηεο Πνηφηεηαο π3
Εδηαίηεξα ζεκαληηθή θξίλεηαη ε αλαθνξά ζηα κεζνδνινγηθά εξγαιεία ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο
αιιά θαη ησλ πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο ζηνλ επξσπατθφ ρψξν. Βίλαη ζαθέο πσο παξαηεξείηαη έλα έληνλν
έιιεηκκα ζην δήηεκα ησλ νξηζκψλ θαη ησλ ελλνηψλ πνπ πεξηβάιινπλ ηνλ γεληθφηεξν δηάινγν. Γηα ην ιφγν απηφ,
γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά ζηε δεκηνπξγία δηθηχσλ θαη δηαχισλ επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζε θνξείο θαη νξγαληζκνχο
(ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν), πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί έλαο θνηλφο ηφπνο θαηαλφεζεο θαη
επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο-θαηάξηηζεο θαη ζηηο δνκέο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Ώπηφ
πξνυπνζέηεη νπζηαζηηθά ηε δεκηνπξγία ελφο θνηλνχ ππφβαζξνπ νξηζκψλ, ελλνηψλ, κεζνδνινγηψλ θαη
δηαδηθαζηψλ κε ηξφπν πνπ λα δηακνξθσζεί έλαο θνηλφο θψδηθαο επηθνηλσλίαο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο
επηζεκαίλεηαη ε αληίθαζε αλάκεζα ζε κηα ηερλνθξαηηθή γιψζζα θαη νξνινγία θαη ζηελ θνηλσληθή
πξαγκαηηθφηεηα ηεο αγνξάο εξγαζίαο, αθνχ ηφζν νη ρψξνη ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο φζν θαη άιινη
δσληαλνί ρψξνη ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο δελ αληηιακβάλνληαη κε ηα ίδηα κέζα θαη ηνλ ίδην ηξφπν δεηήκαηα
ηα νπνία ζα έπξεπε ππφ νξζνινγηθέο ζπλζήθεο λα απνηεινχλ θνηλφ ηφπν δξάζεο.
Χζηφζν, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ην φηη ηνλίδεηαη ε αλάγθε αλάπηπμεο, εδξαίσζεο θαη ελδπλάκσζεο ελφο
επξσπατθνχ πξνηχπνπ αλάπηπμεο ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ, κε ζηφρν ηε ζχλζεζε θαη ηελ ακνηβαία θαηαλφεζε
(mutualunderstanding) ησλ επηκέξνπο εζληθψλ δηαθνξψλ πνπ ελέρνπλ νη εζληθέο παξαδφζεηο θαη πνιηηηθέο. Δ
έκθαζε είλαη αλαγθαίν λα δνζεί ζε θαιέο πξαθηηθέο θαη βαζηθά ερέγγπα πνηφηεηαο, ηα νπνία ζε θάζε πεξίπησζε
ζα δηακνξθψλνπλ ηε δεκηνπξγηθή πξννπηηθή ελφο απνηειεζκαηηθνχ θαη νξζνινγηθνχ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο
κεηαμχ ηεο ΑΐΜθαη ηεο δηαζθάιηζε πνηφηεηαο.
εκαληηθφ δήηεκα απνηειεί ην ζέκα ηεο ζεζκηθήο ελδπλάκσζεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ θνηλσληθψλ
εηαίξσλ. Σν δίπνιν δεκφζηνο ή ηδησηηθφο παξάγνληαο δελ θαίλεηαη λα παίδεη θάπνηνλ ηδηαίηεξν ξφιν ζηελ
επηθξάηεηα. Κάζε ζεκαληηθφ κεηαξξπζκηζηηθφ εγρείξεκα πξνυπνζέηεη ηελ επξεία θνηλσληθή ζπλαίλεζε θαη
δηεπξπκέλεο ζπκκεηνρέο φρη κφλν απφ ηελ πιεπξά ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο ή ηεο γξαθεηνθξαηίαο αιιά θαη απφ
ηελ πιεπξά ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ, ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, ηεο νξγαλσκέλεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ.
Γίλεηαη ηδηαίηεξα εκθαλέο πσο ε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο κέζα απφ νξηδφληηεο ζεζκηθέο δηαδηθαζίεο
απνηειεί βαζηθή πξνηεξαηφηεηα γηα πνιινχο θνξείο θαη νξγαληζκνχο νη νπνίνη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ΑΐΜ.
Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα κηα ηδηαίηεξα θαηλνηφκα ζπιινγηζηηθή, ε νπνία μεπεξλά ηηο παξαδνζηαθέο
πξνδηαγξαθέο ηερληθνχ ραξαθηήξα, πεξηιακβάλνληαο ηε δεκηνπξγία εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ
ζπκβάιινπλ ζηελ νξζνινγηθή, αληηθεηκεληθή θαη πςειήο πνηφηεηαο παξαγσγή πξνζφλησλ θαη ππεξεζηψλ.
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ABSTRACT
Ο ζπλππνινγηζκφο ηεο θσλήο ησλ καζεηψλ ζε δεηήκαηα εγεζίαο θαη εθδεκνθξαηηζκνχ ηνπ ζρνιείνπ έρεη
απαζρνιήζεη ηε δηεζλή θαη ειιεληθή βηβιηνγξαθία ηα ηειεπηαία ρξφληα. Δ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία είλαη κία
κειέηε πεξίπησζεο θαηά ηελ νπνία νη καζεηέο/ξηεο νη καζεηέο/ξηεοελφο γπκλαζίνπ απάληεζαλ ζε ηέζζεξα
αλψλπκα εξσηεκαηνιφγηα γηα ηα γεληθά θαη εηδηθά ζηνηρεία ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ, ηηο ζρέζεηο κε
ηηο/ηνπο ζπκκαζεηέο/ξηεο ηνπο θαη ηελ επηθνηλσλία ηνπ ζρνιείνπ κε ηνπο γνλείο θαη ηελ θνηλφηεηα. Δ
πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ/ξηψλ ζεσξεί φηη νη εθπαηδεπηηθνί δελ επηδίσμαλ ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηνπο
καζεηέο/ξηεο θαη φηη ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ/ξηψλήηαλ πεξηνξηζκέλε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο.
Θεηηθά ζηνηρεία ήηαλ νη εξγαζίεο γηα ην ζπίηη, ην ζρνιηθφ θιίκα, ηα κέζα δηδαζθαιίαο, νη επθαηξίεο γηα έθθξαζε
πξνζσπηθήο γλψκεο. Οη κηζνί πεξίπνπ καζεηέο/ξηεο δήισζαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί δελ ρξεζηκνπνίεζαλ ζαθείο
εξσηήζεηο δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο, πνιιαπιά κέζα αμηνιφγεζεο θαη φηη δελ έκεηλαλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ
αλαηξνθνδφηεζε ησλ απνξηψλ ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. Ώλαθνξηθά κε ηηο ζρέζεηο, ε πιεηνςεθία
ησλ καζεηψλ/ξηψλ ππνζηήξημε φηη ζπλεξγάδνληαλ θαη ζπκκεηείραλ ηζφηηκα ζηηο νκαδηθέο εξγαζίεο θαη φηη
αλαγλψξηδαλ θαη απνδέρνληαλ ην ηαιέλην ή ηηο δπζθνιίεο ησλ ζπκκαζεηψλ/ξηψλ ηνπο. Χζηφζν αξθεηνί
καζεηέο/ξηεο ζεψξεζαλ φηη δελ ήηαλ ελσκέλνη θαη ρσξίζηεθαλ ζε αληηκαρφκελεο παξέεο. ρεηηθά κε ηελ
επηθνηλσλία ηνπ ζρνιείνπ, ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ/ξηψλ δήισζε φηη ην ζρνιείν δελ δηεπθφιπλε ηε
ζπζηεκαηηθή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπο γνλείο γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ θαη δελ
αλέπηπμε θνηλά πξνγξάκκαηα κε άιια ζρνιεία. Σν έλα ηξίην ησλ καζεηψλ δήισζε φηη ην ζρνιείν δελ αλέιαβε
πξσηνβνπιίεο θαη δελ ζπκκεηείρε ελεξγά ζηε δσή ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο.Ώπφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο
πξνέθπςαλ δηιήκκαηα θαη πξνβιεκαηηζκνί πνπ αμηνπνηήζεθαλ γηα ην ζρεδηαζκφ δξάζεσλ αιιά θαη ηελ έλαξμε
δηαιφγνπ κε ηνπο καζεηέο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο γνλείο.
Key-words: Φσλή καζεηψλ, δεκνθξαηηθφ ζρνιείν.
ΔΗΑΓΧΓΖ
Δ ζρνιηθή κνλάδα είλαη έλαο θνηλσληθφο ζρεκαηηζκφο κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηελ νξγάλσζε θαη
ζπληνληζκφ αηφκσλ, κέζσλ θαη ιεηηνπξγηψλ πνπ ζηεξίδεηαη ζηε δξάζε θαη αιιειεπίδξαζε ησλ αηφκσλ (Davies,
1981).Σα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεη κηα ξαγδαία αχμεζε ζηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηε θσλή ησλ
παηδηψλ σο έλα κέζν κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ ζρνιείνπ (Bahou, 2011;BoutskouandPapastamatis, 2013;Christidou,
2011; Fielding, 2004; Noyles, 2005). Σν ζρνιείν σο νξγαληζκφο νθείιεη λα αθνχεη ηηο απφςεηο ησλ παηδηψλ, ησλ
γνλέσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνθεηκέλνπ λα εληνπίδνληαη ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα θαη λα αλαδχνληαη
δπλαηφηεηεο επίιπζήο ηνπο (Μπνχηζθνπ, 2014; Μπνχηζθνπ, Παπαζηακάηεο θαη ΐαιθάλνο, 2017). Ο
ζπλππνινγηζκφ ησλ απφςεσλ ησλ καζεηψλ βνεζά ην ζρνιείν λα γίλεη πην δεκνθξαηηθφ αθνχ αλαγλσξίδεη φηη
νη καζεηέο έρνπλ ηε δηθή ηνπο νπηηθή γηα ηα πξάγκαηα πνπ κπνξεί λα δηαθέξεη απφ απηή ησλ ελειίθσλ. Έρεη
απνδεηρζεί φηη φηαλ νη απφςεηο ησλ καζεηψλ αθνχγνληαη, ηφηε νη καζεηέο αλαπηχζζνπλ έλα αίζζεκα δεζκνχ κε
ην ζρνιείν θαη ε αίζζεζή ηνπο φηη αλήθνπλ ζε κία επξχηεξε θνηλφηεηα,έρεη πνιιά επεξγεηήκαηα γηα ηα
παηδηά(Mitra, 2003;Mitra et al. 2013).

Ο φξνο «ε θσλή ησλ παηδηψλ» επηδέρεηαη πνιιέο εξκελείεο (Cook-Sather, 2002)θαη ρξεζηκνπνηείηαη
πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξάςεη ηελ έξεπλα πνπ ζπλππνινγίδεη ηηο απφςεηο ησλ παηδηψλ θαη ηνπο αλαγλσξίδεη ην
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δεκνθξαηηθφ ηνπο δηθαίσκα λα εθθξάδνπλ ηηο ηδέεο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζρνιείνπ
(Robinson&Taylor, 2013)αιιά θαη ηελ ελδπλάκσζε, ρεηξαθέηεζε ησλ καζεηψλ (Groundwater-Smith, 2007).
Αίλνληαο ζηα παηδηά ην ρξφλν θαη ην ρψξν λα αθνπζηεί ε άπνςή ηνπο, κπνξεί λα βνεζήζεη ην ζρνιείν λα
αλαπιαηζηψζεη ην ξφιν θαη ην έξγν ηνπ αιιά θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο/ξηεο εμαζθψληαο ηνπο ζηε
κειινληηθή ζπκκεηνρή ηνπο σο ελεξγνί πνιίηεο ζηελ θνηλσλία.
ηφρνο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη λα αθνπζηεί ε θσλή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη λα δηεξεπλεζνχλ νη απφςεηο
ηνπο γηα ηα γεληθά θαη εηδηθά ζηνηρεία ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ πνπ παξαθνινχζεζαλ ζην γπκλάζην,ηηο
ζρέζεηο κε ηηο/ηνπο ζπκκαζεηέο/ξηεο ηνπο θαη ηελ επηθνηλσλία ηνπ ζρνιείνπ κε ηνπο γνλείο θαη ηελ θνηλφηεηα.
Με ηνλ ηξφπν απηφ επηρεηξείηαη λα μεθηλήζεη έλαο νπζηαζηηθφο δηάινγνο πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη ην
ζρνιείν πην δεκνθξαηηθά ζπλππνινγίδνληαο ηηο απφςεηο φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ.

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ
Δ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία είλαη κία κειέηε πεξίπησζεο ε νπνία δηεμήρζε ην ζρνιηθφ έηνο 2017-2018 ζε έλα
γπκλάζην ελφο εκηαζηηθνχ δήκνπ κε καζεηηθφ δπλακηθφ ζηηο ηξεηο ηάμεηο 280 καζεηέο/ξηεο. Σέζζεξα αλψλπκα
εξσηεκαηνιφγηα δηαλεκήζεθαλ ηαπηφρξνλα ζηνπο καζεηέο/ξηεο θαηά ηε δηάξθεηα ελφο κήλα, έλα θάζε εβδνκάδα
κεηά ηε ιήμε δηαθνξεηηθψλ καζεκάησλ. Σα εξσηεκαηνιφγηα ζπληάρζεθαλ θαη δηαλεκήζεθαλ απφ
νκάδαεθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ γπκλαζίνπ. Δ ζηαηηζηηθή αλάιπζε έγηλε κε ην ζηαηηζηηθφ παθέην
SPSS.

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Ώπφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ δελ πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο
απαληήζεηο αλαθνξηθά κε ην θχιν (p-value = 0,058) θαη ηελ ηάμε θνίηεζεο(p-value=0,06). Οη απφςεηο ησλ
καζεηψλ/ξηψλ γηα ηα ηέζζεξα εξσηεκαηνιφγηα παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ.Βηδηθφηεξα νη απφςεηο ησλ
καζεηψλ/ξηψλ γηα ηα γεληθά ζηνηρεία ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1.
Πίλαθαο 1
Οη απφςεηο ησλ καζεηψλ/ξηψλ γηα ηα γεληθά ζηνηρεία ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ (%)
Πφζν ζπκθσλείηε κε ηα παξαθάησ;
Οη εθπαηδεπηηθνίελεκεξψλνπλ αξρηθά ηνπο
καζεηέο/ξηεο γηα ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο κε
ζαθήλεηα.
Οη εθπαηδεπηηθνίαλαθεθαιαηψλνπλ καδί κε ηνπο
καζεηέο/ξηεο ηα θχξηα ζεκεία ηνπ καζήκαηνο.
Οη εθπαηδεπηηθνίππνβάιινπλ ζαθείο θαη
μεθάζαξεο εξσηήζεηο.
Οη εθπαηδεπηηθνί ππνβάιινπλ εξσηήζεηο
δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο
Οη εθπαηδεπηηθνί θαηαλέκνπλ νξζά ην ρξφλν, έηζη
ψζηε λα πινπνηνχληαη νη δηδαθηηθνί ζηφρνη ηνπ
καζήκαηνο.
Οη εθπαηδεπηηθνίκεγηζηνπνηνχλ ην ρξφλν εκπινθήο
ησλ καζεηψλ/ξηψλ ζην κάζεκα.
Οη εθπαηδεπηηθνίεπηδηψθνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε
εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή.
Οη εθπαηδεπηηθνίεπηδηψθνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε
αλάκεζα ζηνπο καζεηέο/ξηεο.
Οη εθπαηδεπηηθνίαμηνινγνχλ ηνπο καζεηέο/ξηεο
ρξεζηκνπνηψληαο πνηθίια κέζα θαη φρη κφλν ην
δηαγψληζκα.
Οη εθπαηδεπηηθνίπαξέρνπλ αλαηξνθνδφηεζε πξνο
ηνπο καζεηέο/ξηεο.

Kαζφινπ
22

Λίγν
30

Ώξθεηά
24

Πνιχ
24

33

37

15

15

21

30

34

15

21

30

21

28

27

24

30

19

21

34

21

24

30

34

21

15

24

30

27

19

27

33

19

21

24

30

18

28

602

1st International Congress on Management of Educational Units
December 7-9, 2018, Thessaloniki, Greece

Δ δηαζπνξά ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ/ξηψλζηηο εξσηήζεηο δελ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αζθαιή
ζπκπεξάζκαηα. Οη κηζνί πεξίπνπ καζεηέο (49%) δήισζαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί ππνβάιινπλ ζαθείο εξσηήζεηο,
δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο θαη φηη θαηαλέκνπλ νξζά ην ρξφλν γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ
καζήκαηνο.Βλψ νη άιινη κηζνί δήισζαλ ην αληίζεην. Οη καζεηέο ζεσξνχλ φηη ε ζπκκεηνρή θαη ε εκπινθή ησλ
καζεηψλ/ξηψλείλαη πεξηνξηζκέλε, αθνχ ην 70% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζαλ φηη δελ αλαθεθαιαηψλνπλ καδί κε
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηα θχξηα ζεκεία ηνπ καζήκαηνο, ην 65% δήισζε φηη ε εκπινθή ηνπο ζηε δηεμαγσγή ηνπ
καζήκαηνο είλαη πεξηνξηζκέλε, ην 64% φηη νη εθπαηδεπηηθνί δελ επηδηψθνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε θαη δελ
παξέρνπλ αλαηξνθνδφηεζε θαη ην 60% φηη ην δηαγψληζκα είλαη ην θχξην κέζν αμηνιφγεζήο ηνπο.

Οη απφςεηο ησλ καζεηψλ/ξηψλ γηα ηα εηδηθά ζηνηρεία ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ
Πίλαθα 2.
Πίλαθαο 2
Οη απφςεηο ησλ καζεηψλ/ξηψλ γηα εηδηθά ζηνηρεία ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ(%)
Πψο αμηνινγείηε ηα παξαθάησ;
Σελ αλαηξνθνδφηεζε γηα απνξίεο θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο
Σν θιίκα ζηε ζρνιηθή αίζνπζα θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο
Σε ζπκκεηνρή πνπ απαηηνχζε ν θαζεγεηήο απφ
ηνπο καζεηέο θαηά ηελ ψξα δηδαζθαιίαο
Σελ επάξθεηα αζθήζεσλ θαη παξαδεηγκάησλ
ψζηε λα είλαη θαηαλνεηφ ην κάζεκα ηεο
παξάδνζεο
Σελ επεμήγεζε απαηηνχκελεο νξνινγίαο
Σα κέζα δηδαζθαιίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ
Σα επνπηηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ
Σν ελδηαθέξνλ πνπ ζαο πξνθάιεζε ην κάζεκα
Σηο αζθήζεηο πνπ δφζεθαλ γηα εξγαζία ζην
ζπίηη
Σηο επθαηξίεο πνπ ζαο δφζεθαλ γηα λα πείηε ηε
γλψκε ζαο ζρεηηθά κε ην κάζεκα
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Θεηηθά ζηνηρεία γηα ηνπο καζεηέο/ξηεοήηαλ νη αζθήζεηο πνπ δφζεθαλ γηα εξγαζία ζην ζπίηη (88%), ηνθιίκα
ζηε ζρνιηθή αίζνπζα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο (79%), ηα κέζα δηδαζθαιίαο (76%) θαη ε επεμήγεζε ηεο
νξνινγίαο (76%). Δ ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ζην κάζεκα (51%) θαη νη επθαηξίεο έθθξαζε γλψκεο (55%)
είλαη ζεκεία πνπ κπνξνχλ λα βειηησζνχλ. κσο νη καζεηέο/ξηεο δελ έκεηλαλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ
αλαηξνθνδφηεζε ησλ απνξηψλ (85%), ηα επνπηηθά κέζα (58%), θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζήκαηνο (56%).

Οη απφςεηο ησλ καζεηψλ/ξηψλ γηα ηηο ζρέζεηο ησλ καζεηψλ/ξηψλ κεηαμχ ηνπο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα
3.
Πίλαθαο 3
Οη απφςεηο ησλ καζεηψλ/ξηψλ γηα ηηο ζρέζεηο ησλ καζεηψλ/ξηψλ κεηαμχ ηνπο(%)
Πφζν ζπκθσλείηε κε ηα παξαθάησ;
ην ζρνιείν κνπ δελ εθδειψλνληαη ζπρλά ζπγθξνχζεηο
κεηαμχ ησλ καζεηψλ/ξηψλ.
Οη ζπκκαζεηέο/ξηεο κνπ κε βνεζνχλ πξφζπκα φηαλ έρσ
δπζθνιίεο ζηα καζήκαηα.
ην ζρνιείν νη καζεηέο/ξηεο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο
είλαη απνδεθηνί απφ ηνπο ζπκκαζεηέο/ξηεο ηνπο.
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ην ζρνιείν νη καζεηέο/ξηεο είκαζηε ελσκέλνη θαη δελ
ρσξηδφκαζηε ζε αληηκαρφκελεο παξέεο.
ηαλ πξσηνήξζα ζην ζρνιείν, αηζζάλζεθα γξήγνξα
άλεηα θαη θηιηθά κε ηνπο ζπκκαζεηέο/ξηεο κνπ.
ην ζρνιείν αηζζάλνκαη φηη νη ζπκκαζεηέο/ξηέο κνπ κνχ
ζπκπαξαζηέθνληαη ζε φπνηα δπζθνιία θη αλ έρσ.
ην ζρνιείν αηζζάλνκαη φηη ν αληαγσληζκφο είλαη
πεξηνξηζκέλνο.
ην ζρνιείν νη καζεηέο/ξηεο ελδηαθεξφκαζηε ν έλαο γηα
ηε δνπιεηά ηνπ άιινπ.
ην ζρνιείν αλαγλσξίδεηαη ην ηαιέλην θαη νη μερσξηζηέο
δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ/ξησλ.
Ώηζζάλνκαη φηη φινη νη καζεηέο/ξηεο ζπλεξγάδνληαη θαη
ζπκκεηέρνπλ ηζφηηκα ζηηο νκαδηθέο εξγαζίεο.
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Ώλαθνξηθά κε ηηο ζρέζεηο, ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ ππνζηήξημε φηηδελ εθδειψλνληαη ζπρλά ζπγθξνχζεηο
κεηαμχ ησλ καζεηψλ/ξηψλ (73%), φηη νη καζεηέο/ξηεο ζπλεξγάδνληαη θαη ζπκκεηέρνπλ ηζφηηκα ζηηο νκαδηθέο
εξγαζίεο (73%) θαη βνεζνχλ πξφζπκα φηαλ ππάξρνπλ δπζθνιίεο ζηα καζήκαηα.(71%). Βπίζεο νη καζεηέο/ξηεο
δήισζαλ φηη ζην ζρνιείν αλαγλσξίδεηαη ην ηαιέλην θαη νη μερσξηζηέο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ/ξησλ (68%), φηη
ν αληαγσληζκφο είλαη πεξηνξηζκέλνο (61%) θαη φηη ππάξρεη ζπκπαξάζηαζε απφ ηνπο ζπκκαζεηέο/ξηεο ζηηο
δπζθνιίεο (67%). Χζηφζν νη καζεηέο/ξηεο δήισζαλ φηηφηαλ πξσηνήξζαλ ζην ζρνιείν, αηζζάλζεθαλ γξήγνξα
άλεηα θαη θηιηθά κε ηνπο ζπκκαζεηέο/ξηεο(50%), φηη είλαη ελσκέλνη θαη δελ ρσξίδνληαη ζε αληηκαρφκελεο
παξέεο (42%) θαη φηη νη καζεηέο/ξηεο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη απνδεθηνί απφ ηνπο ζπκκαζεηέο/ξηεοηνπο
(55%).

Οη απφςεηο ησλ καζεηψλ/ξηψλ γηαηελ επηθνηλσλία ηνπ ζρνιείνπ κε ηνπο γνλείο θαη ηελ θνηλφηεηα
παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 4.
Πίλαθαο 4
Οη απφςεηο ησλ καζεηψλ/ξηψλ γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπ ζρνιείνπ κε ηνπο γνλείο θαη ηελ θνηλφηεηα(%)
Πφζν ζπκθσλείηε κε ηα παξαθάησ;
Σν ζρνιείν νξγαλψλεη θαη εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο πνπ
δηεπθνιχλνπλ ηε ζπζηεκαηηθή επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο
φισλ ησλ καζεηψλ/ξηψλ.
Σν ζρνιείν αλαπηχζζεη κεραληζκνχο δηεξεχλεζεο ησλ
απφςεσλ φισλ ησλ γνλέσλ.
Σν ζρνιείν παξέρεη επθαηξίεο γηα ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ
γνλέσλ ζε δξαζηεξηφηεηεο θαη πξσηνβνπιίεο πνπ
αλαιακβάλεη ην ζρνιείν.
Σν ζρνιείν δηαζθαιίδεη ηε δεκηνπξγία θιίκαηνο
ζπλεξγαζίαο, αιιεινεθηίκεζεο θαη αιιεινθαηαλφεζεο κε
ηνπο γνλείο.
Σν ζρνιείν ελεκεξψλεη ζπζηεκαηηθά θαη ππεχζπλα φινπο
ηνπο γνλείο γηα ηελ επίδνζε θαη ηελ πξφνδν ησλ παηδηψλ
ηνπο.
Σν ζρνιείν ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο γνλείο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο ησλ
καζεηψλ/ξηψλ.
Δ ζπλεξγαζία ηνπ ζρνιείνπ κε ην Αήκν θαη ηε ρνιηθή
Βπηηξνπή είλαη επνηθνδνκεηηθή.
Σν ζρνιείν ζπλεξγάδεηαη κε άιια ζρνιεία ή εθπαηδεπηηθά
ηδξχκαηα γηα αλάπηπμε θνηλψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη
πξνγξακκάησλ.
Σν ζρνιείν ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε δσή ηεο θνηλφηεηαο θαη
αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο γηα θνηλέο δξάζεηο κε θνξείο ηεο
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ηνπηθήο θνηλσλίαο.
Σν ζρνιείν εκπιέθεη ην χιινγν Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ
ζηνλ εηήζην πξνγξακκαηηζκφ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ.
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1

0

ρεηηθά κε ηελ επηθνηλσλία ηνπ ζρνιείνπ κε ηνπο γνλείο, ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ δήισζε φηη ην ζρνιείν
δελ εκπιέθεη ην χιινγν γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ ζηνλ εηήζην πξνγξακκαηηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ (99%),
δελ αλαπηχζζεη κεραληζκνχο δηεξεχλεζεο ησλ απφςεσλ φισλ ησλ γνλέσλ(89%), δελ εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο
πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε ζπζηεκαηηθή επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο φισλ ησλ καζεηψλ (73%) θαη δελ παξέρεη
επθαηξίεο γηα ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζε δξαζηεξηφηεηεο θαη πξσηνβνπιίεο πνπ αλαιακβάλεη ην ζρνιείν
(55%).Χζηφζν νη καζεηέο ζεσξνχ φηη ην ζρνιείν δηαζθαιίδεη ηε δεκηνπξγία θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο,
αιιεινεθηίκεζεο θαη αιιεινθαηαλφεζεο κε ηνπο γνλείο (56%), ελεκεξψλεη ζπζηεκαηηθά θαη ππεχζπλα φινπο
ηνπο γνλείο γηα ηελ επίδνζε θαη ηελ πξφνδν ησλ παηδηψλ ηνπο (51%), ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο γνλείο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ (50%).Δ ζπλεξγαζία ηνπ ζρνιείνπ κε ην Αήκν θαη ηε
ρνιηθή Βπηηξνπή είλαη επνηθνδνκεηηθή (63%), αιιά ε ζπλεξγαζία ηνπ ζρνιείνπ κε άιια ζρνιεία ή
εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα γηα αλάπηπμε θνηλψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη πξνγξακκάησλ δελ θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή
(70%), κνινλφηη ην ζρνιείν ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε δσή ηεο θνηλφηεηαο θαη αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο γηα
θνηλέο δξάζεηο κε θνξείο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο (49%).

ΤΕΖΣΖΖ
Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη καζεηέο/ξηεοαπαληνχλγηα ηα γεληθά θαη εηδηθά ζηνηρεία ηεο δηδαζθαιίαο, ηε δνκή
θαη ηε δηαδηθαζία ηεο δηεμαγσγήο ηνπ καζήκαηνο δελ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα. Ώπφ ηηο
απαληήζεηο θαίλεηαη φηη νη καζεηέο /ξηεο έρνπλ πεξηνξηζκέλε ζπκκεηνρή ζηε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο. Ώπηφ
κπνξεί λα ζπκβαίλεη είηε γηαηί νη εθπαηδεπηηθνί δηαθνξνπνηνχληαη πνιχ ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηδάζθνπλ
πηνζεηψληαο δηαθνξεηηθά ζηπι ζηα δηαθνξεηηθά καζήκαηα πνπ δηδάζθνπλ, είηε γηαηί νη καζεηέο/ξηεο δελ έρνπλ
εμαζθεζεί λα ρξεζηκνπνηνχλ αλαζηνραζηηθέο θαηκεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο γηα ηελ απνθσδηθνπνίζε ηεο
δηαδηθαζίαο ηνπ καζήκαηνο. ε κία επφκελε έξεπλα ζα κπνξνχζε λα γίλεη ζπγθξηηηθή κειέηε κεηαμχ ζεηηθψλ
θαη ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί εάλ ε θχζε ηνπ καζήκαηνο νδεγεί ζε ζπγθεθξηκέλν
ζηπι δηδαζθαιίαο κε δηαθνξεηηθφ βαζκφ ζπκκεηνρηθφηεηαο ησλ καζεηψλ/ξηψλ. Δ ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζε ζπκκεηνρηθέο θαη βησκαηηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαζψο θαη ε δηδαζθαιία ησλ
καζεηψλ/ξηψλ ζε κεζφδνπο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο ζα κπνξνχζε λα απμήζεη ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ/ξησλ
θαη λα θηλεηνπνηήζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηα καζήκαηα. Ώλαθνξηθά κε ηηο ζρέζεηο ησλ καζεηψλ/ξηψλ κεηαμχ
ηνπο θαίλεηαη λα είλαη αξκνληθέο θαη ζπλεξγαηηθέο αιιά ζην ζρνιείν ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ πξνγξάκκαηα
απνδνρήο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο θαη θαζνιηθνχ ζρεδηαζκνχ πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη
ζεηηθφ θιίκα ζπλππνινγηζκνχ φισλ ησλ παηδηψλ. εκεία πνπ ρξεηάδεηαη λα επαλαπξνζδηνξηζηνχλ είλαη ε
ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ/ξηψλ πξνθεηκέλνπ ην κάζεκα κα γίλεη πην ελδηαθέξνλ, ε ρξήζε επνπηηθψλ κέζσλ θαη ε
απνξία ησλ καζεηψλ λα αμηνπνηεζεί σο κέξνο ηεο δηδαζθαιίαο πξνθεηκέλνπ λα επηιπζεί.Δ επηθνηλσλία ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ζρνιείνπ κε ηνπο γνλείο πεξηνξίδεηαη ζηελ ελεκέξσζή ηνπο γηα ηελ επίδνζε, πξφνδν θαη
ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ αιιά δε θαίλεηαη λα είλαη ζπζηεκαηηθή, νπζηαζηηθή θαη ηζφηηκε κε ηνπο γνλείο φισλ
ησλ καζεηψλ. Βπίζεο κνινλφηη ππάξρεη ζπλεξγαζία ηνπ ζρνιείνπ κε ην Αήκν θαη κε ηνπηθνχο θνξείο
εληνπίδεηαη έιιεηκκα ζπλεξγαζίαο κε άιια ζρνιεία γηα αλάπηπμε θνηλψλ δξάζεσλ. Βπνκέλσο ν
εθδεκνθξαηηζκφο θαη ε εμσζηξέθεηα ηνπ ζρνιείνπ είλαη δεηήκαηα πνπ επηδέρνληαη βειηίσζεο.

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνβιεκάηηζαλ ην χιινγν δηδαζθφλησλ ηνπ ζρνιείνπ θαη ήηαλ ε αθνξκή
γηα λα μεθηλήζεη έλαο δηάινγνο κε ηνπο καζεηέο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο γνλείο πνπ νδήγεζε ζε αλάιεςε
αλάινγσλ δξάζεσλ πξνθεηκέλνπ ην ζρνιείν λα ιεηηνπξγήζεη πην δεκνθξαηηθά ζπλππνινγίδνληαο ηηο θσλέο
φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Δ θαηαγξαθή ηεο θσλήο ησλ καζεηψλ ήηαλ ε αθνξκή γηα λα θινληζηνχλ
βεβαηφηεηεο θαη λα αμηνπνηεζνχλ σο φρεκα αιιαγήο θαη κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ ζρνιείνπ (Thomson&Gunter,
2006). Σν λα αθνχγεηαη ε θσλή ησλ παηδηψλ κπνξεί λα θάλεη ηα παηδηά λα αηζζαλζνχλ φηη ε άπνςή ηνπο κπνξεί
λα επεξεάζεη θαηαζηάζεηο θαη λα ηα θάλεη λα ληψζνπλ φηη αλήθνπλ ζε κία επξχηεξε νκάδα ζηελ νπνία κπνξεί
λα απνθηήζνπλ θίλεηξν γηα ζπκκεηνρή ζηε ζρνιηθή δσή. Μία ελίζρπζε ηνπ αηζζήκαηνο ηεο νηθεηφηεηαο κε ην
ζρνιείν κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πεξηνξηζκφ ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο,(Cook-Sather, 2006), ησλ πεξηζηαηηθψλ βίαο
ησλ παηδηψλ κεηαμχ ηνπο (Ahlström, 2010) αιιά θαη ελδπλάκσζεο ηεο έλλνηαο ηνπ ελεξγνχ πνιίηε.Πξνθεηκέλνπ
λα ππάξμεη αιιαγή ζην ζρνιείν είλαη αλαγθαίν νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο λαππεξβνχλ ηα φξηα (Giroux,
1992) θαη ζπλνκηιήζνπλ γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλνληαη ηε δηδαζθαιία αιιά θαη ηε κάζεζε
(Fullan, 2002) Σν εξψηεκα είλαη πφζε θαη πνηα «αιήζεηα» αληέρεηαη/ε.
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
1
ην άξζξν απηφ γίλεηαη αλαθνξά ζην αγαζφ ηεο γλψζεο θαη ζηα ζπνπδαία νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ
γηα ηνπο ζρνιηθνχο νξγαληζκνχο απφ ηε δηαρείξηζε θαη ηελ αληαιιαγή ηεο αλάκεζα ζηα κέιε ηνπο (Γηαιακά, 2017).
Ώξρηθά νξίδεηαη ε έλλνηα ηεο γλψζεο θαη παξνπζηάδεηαη ε αμία ηεο σο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο γηα ηηο
επηρεηξήζεηο θαη ηνπο νξγαληζκνχο. ηε ζπλέρεηα, αθνχ απνζαθεληζηεί ελλνηνινγηθά ν φξνο «δηαρείξηζε γλψζεο»,
παξνπζηάδνληαη θάπνηεο βαζηθέο αξρέο ηεο, θαζψο θαη νη πξνυπνζέζεηο επηηπρνχο πινπνίεζήο ηεο
Λέμεηο θιεηδηά:γλψζε, δηαρείξηζε γλψζεο, νξγαληζκφο, ζρνιηθήκνλάδα
ΔΗΑΓΧΓΖ
Με ηε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηηο ηαρχηαηεο κεηαβνιέο ζηνπο ηνκείο ηεο παξαγσγήο ηε
δεθαεηία ηνπ 1990, νη νξγαληζκνί άξρηζαλ λα θαηαλννχλ θαη λα εθηηκνχλ ηε γλψζε σο ην πην αμηφινγν πεξηνπζηαθφ
ζηνηρείν ζην αλαδπφκελν αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ (Bailey&Clarke, 2000 · Al-Hawamdeh, 2002 · Selamat,
Abdullah&JosephPaul, 2006 · Venkitachalam&Bosua, 2014). Οη Nonaka&Takeuchi (1995), νξίδνπλ ηε δεκηνπξγία
γλψζεο σο ηελ ηθαλφηεηα ελφο νξγαληζκνχ ζηελ νιφηεηά ηνπ λα δεκηνπξγήζεη λέα γλψζε, λα ηε δηαδψζεη ζε φιν ηνλ
νξγαληζκφ θαη λα ηελ ελζσκαηψζεη ζηα πξντφληα, ηηο ππεξεζίεο θαη ηα ζπζηήκαηα. Δ αληαιιαγή ηεο γλψζεο είλαη ε
δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ε ππάξρνπζα γλψζε ζ‟ έλαλ νξγαληζκφ – ηφζν ε ξεηή, φζν θαη ε άξξεηε - κεηαθέξεηαη θαη
δηαλέκεηαη απφ εθείλνπο πνπ ηελ θαηέρνπλ ζε φζνπο δελ ηελ έρνπλ (Dalkir, 2005 · Makambe, 2015).Tν κνίξαζκα
απηφ κπνξεί λα γίλεη κεηαμχ ησλ αηφκσλ ηνπ νξγαληζκνχ, θαζψο θαη κεηαμχ νκάδσλ ή ηκεκάησλ ηνπ, γηα λα
εληζρπζνχλ ε νξγαλσζηαθή θαηλνηνκία θαη νη επηδφζεηο ηνπ (Alavi&Leidner, 2001 · Venkitachalam&Bosua, 2014 ).
Έξεπλεο θαηαδεηθλχνπλ φηη νη νξγαληζκνί ζηνπο νπνίνπο ε γλψζε κνηξάδεηαη κεηαμχ ησλ ζηειερψλ θαη ηνπ
πξνζσπηθνχ, γίλνληαη πην δπλαηνί θαη πην αληαγσληζηηθνί (Uriarte, 2008).
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο, ηδηαηηέξσο, ε δηαρείξηζε ηεο γλψζεο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα πιαίζην
ή κηα πξνζέγγηζε, πνπ επηηξέπεη ζηνπο εξγαδφκελνπο κέζα ζε έλα ζρνιείν λα αλαπηχμνπλ έλα ζχλνιν πξαθηηθψλ
ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεσλ, ψζηε λα κνηξάδνληαη απηά πνπ μέξνπλ, βειηηψλνληαο ηηο ππεξεζίεο θαη ηα
ηειηθά απνηειέζκαηα (Petrides&Nodine, 2003). Δ γλψζε πνπ παξάγεη λέα γλψζε απνηειεί ην θιεηδί γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ θαη ηε δξάζε (Smith, 2001). Ο βαζηθφο ζθνπφο ηεο δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο είλαη ε
αμηνπνίεζε ηεο πξνο φθεινο ηνπ ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ (Nickols, 2000).
1. Ζ ΓΝΧΖ ΚΑΗ Ζ ΑΞΗΑ ΣΖ ΓΗΑ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ
2
Δ γλψζε νξίδεηαη σο ε ζχλζεζε εκπεηξηψλ, αμηψλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ πξνζθέξεη ην πεξηβάιινλ
θαη σοην πιαίζην γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ αθνκνίσζε λέσλ εκπεηξηψλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ εθαξκφδεηαη ζην
κπαιφ ησλ αλζξψπσλ (Davenport&Prusak, 1998).
3
Μπνξεί λα νξηζηεί σο πιεξνθνξία πνπ είλαη ζρεηηθή, ελεξγή θαη ηνπιάρηζηνλ ελ κέξεη βαζηζκέλε
ζηελ εκπεηξία (Leonard & Sensiper, 1998). Καηά ην Nonaka (1991), ε γλψζε απνηειεί ηε κφλε ζηαζεξή αμία ελφο
νξγαληζκνχ θαη ζπληζηά ην ζπγθξηηηθφ ηνπ πιενλέθηεκα. πρλά ελζσκαηψλεηαη φρη κφλν ζε έγγξαθα ή αξρεία, αιιά
θαη ζηε ξνπηίλα, ζηηο δηαδηθαζίεο, ζηηο πξαθηηθέο θαη ζηα πξφηππα ηνπ νξγαληζκνχ (Nickols, 2000). Καηά ηνπο
Nonaka&Takeuchi (1995) είλαη νη πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ πξαθηηθή εθαξκνγή γηα έλα ζπγθεθξηκέλν
ζθνπφ. Θα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο πνιχηηκε πιεξνθνξία πνπ έρεη εκπεδσζεί σο πλεπκαηηθφ αγαζφ απφ βηβιία,
εκπεηξίεο απφ ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν, δηαηζζήζεηο, θξίζε θαη αληίιεςε (Μπηζκπίθε, ΜσξαΎηε, ΝηθνιαΎδε, &
Πνηκαλίδε, 2003). Πξφθεηηαη γηα ηελ θαηαλφεζε, ε νπνία απνθηάηαη κέζσ ηεο εκπεηξίαο ή ηεο κειέηεο (ΐαζηιεηάδεο,
2009).

607

1st International Congress on Management of Educational Units
December 7-9, 2018, Thessaloniki, Greece

Μέζα ζηνπο νξγαληζκνχο πνιιέο θνξέο ε γλψζε ζπγρέεηαη κε ηα δεδνκέλα θαη ηηο πιεξνθνξίεο. Οη
Davenport&Prusak, (1998) θάλνπλ ηε δηάθξηζε κεηαμχ γλψζεο, δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ, ζεσξψληαο φηη ηα δχν
πξψηα εληάζζνληαη ζε έλα ζψκα γλψζεο πνπ ππάξρεη ρσξηζηά απφ ηνπο αλζξψπνπο, ελψ ε γλψζε είλαη επξχηεξε,
βαζχηεξε θαη πινπζηφηεξε. Βίλαη, επίζεο, πην πεξίπινθε, αιιά θαη πην πνιχηηκε (Dalkir, 2005 · Makambe, 2015). ε
αληίζεζε κε ηα δεδνκέλα θαη ηελ πιεξνθνξία, ε γλψζε είλαη δχζθνιν λα απνζεθεπηεί θαη λα κεηαδνζεί. ΐνεζά ζηελ
παξαγσγή πιεξνθνξηψλ απφ ηα δεδνκέλα θαη ζηελ αλαγλψξηζε, ηνλ εληνπηζκφ, ηνλ έιεγρν, ηελ αμηνιφγεζε, ηε
ζχλζεζε θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ, ην ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ πξνζαξκνγή ζηηο θαηαζηάζεηο (Henczel,
2001). ΐξίζθεηαη θνληά ζηελ πξάμε (Polanyi, 1998 · Joia, 2002) θαη παξάγεη λέα γλψζε (Al-Hawamdeh, 2002).
Δ γλψζε δηαθξίλεηαη απφ ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, φπσο: α. δελ θαηαλαιψλεηαη απφ ηε ρξήζε ηεο, β. ε
κεηαθνξά ηεο δελ νδεγεί ζε απψιεηά ηεο, γ. είλαη άθζνλε, αιιά ε ηθαλφηεηα ρξήζεο ηεο είλαη ζπάληα θαη δ. κεγάιν
κέξνο ηεο ράλεηαη κε ην ηέινο ηεο εκέξαο (Dalkir, 2005).
Έλαο νξγαληζκφο, επνκέλσο, πξννδεχεη ιφγσ απηψλ πνπ ζπιινγηθά γλσξίδεη, πφζν απνηειεζκαηηθά
ρξεζηκνπνηεί απηά πνπ μέξεη θαη πφζν γξήγνξα απνθηά θαη ρξεζηκνπνηεί ηε λέα γλψζε (Davenport&Prusak, 1998).
Θεσξείηαη επηηπρεκέλνο, φηαλ δεκηνπξγεί γλψζε, πνπ ηε δηαλέκεη ζηα κέιε ηνπ, παξάγνληαο θαηλνηνκία θαη λέα
γλψζε, πνπ ηειηθά κεηαηξέπεηαη ζε νξγαλσζηαθή γλψζε (Nonaka&Takeuchi, 1995). Ο LeGrange (2005, φπ. αλαθ. ζε
Onjoro, 2014) ηνλίδεη ηα θχξηα ζηνηρεία ηεο παξαγσγήο γλψζεο σο εμήο: πξψηνλ, ε γλψζε παξάγεηαη ζην πιαίζην ηεο
εθηέιεζεο / πξάμεο, νθείιεη λα είλαη ρξήζηκε θαη ε επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηε ρξεζηκφηεηά ηεο θαζνξίδεηαη απφ ηελ
αξρή. Αεχηεξνλ, ε γλψζε είλαη δηεπηζηεκνληθή, θαζψο θάλεη ρξήζε κηαο πνηθηιίαο ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη
πξαθηηθψλ κεζνδνινγηψλ. Σξίηνλ, ε παξαγσγή ηεο γλψζεο είλαη νκνηνγελήο ζε φ,ηη αθνξά ζηηο δεμηφηεηεο θαη ζηελ
εκπεηξία πνπ θνπβαινχλ νη άλζξσπνη, ε γλψζε, επνκέλσο, παξάγεηαη ζε δηάθνξνπο ηνκείο θαη ζε λέα πεξηβάιινληα,
ηα νπνία νδεγνχλ ζηελ αλάπηπμε λέσλ ηξφπσλ νξγάλσζήο ηεο. Σέηαξηνλ, ε γλψζε ραξαθηεξίδεηαη απφ απμεκέλε
θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα.
Δ γλψζε παξακέλεη, ελψ νη άλζξσπνη, ε ηερλνινγία, ηα πξντφληα θαη ηα επηρεηξεκαηηθά πεξηβάιινληα
αιιάδνπλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ (Μπηζκπίθε θαη ζπλ., 2003).
1.1.

Σα είδε ηεο γλψζεο

Ο Nonaka (1991) πηνζεηψληαο ηελ ηαμηλνκία ηνπ Polanyi (1958), δηαρσξίδεη ηε γλψζε ζε ξεηή θαη άξξεηε.
Δ ξεηή γλψζε είλαη επίζεκε θαη ζπζηεκαηηθή, ζαθψο θαηαγεγξακκέλε θαη θσδηθνπνηήζηκε, κπνξεί λα δηαδνζεί θαη
λα απνζεθεπηεί (Lubit, 2001). Ώλαθαιείηαη, αξζξψλεηαη, κεηαθέξεηαη θαη επαλαρξεζηκνπνηείηαη εχθνια, γηαηί είλαη
αλεμάξηεηε απφ ην κπαιφ ηνπ αλζξψπνπ (Makambe, 2015). Πξφθεηηαη γηα ηε γλψζε πνπ κεηαδίδεηαη κέζσ
δηδαζθαιίαο, πνπ ζηνηρεηνζεηήζεθε απφ ηηο εκπεηξίεο θάπνηνπ άιινπ (ΐαζηιεηάδεο, 2009). Κσδηθνπνηείηαη ζπλήζσο
κε ηε κνξθή θεηκέλνπ, πηλάθσλ, δηαγξακκάησλ (Nickols, 2000), θαζψο θαη κέζσ αξρείσλ, βάζεσλ δεδνκέλσλ,
ηζηνζειίδσλ, e-mails θαη, σο εθ ηνχηνπ, κεηαδίδεηαη ή κνηξάδεηαη ζε άιινπο ζηε κνξθή ηεο ζπζηεκαηηθήο θαη
ηππηθήο γιψζζαο (Uriarte, 2008).
Ώληίζεηα, ε άξξεηε γλψζε, είλαη κνλαδηθή θαη πξνζσπηθή, βαζηζκέλε εμ‟ νινθιήξνπ ζηελ εκπεηξία
(Tschannen-Moran&Nestor-Baker, 2004), εκπεξηέρεη ηηο δεμηφηεηεο, ηηο απφςεηο, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αμίεο ηνπ αηφκνπ,
είλαη άγξαθε θαη κε θσδηθνπνηήζηκε (Chu,Wang&Yuen, 2011). ΐξίζθεηαη απνζεθεπκέλε ζην κπαιφ ησλ
εξγαδφκελσλ (Swapetal., 2001 · Joia, 2002 · Uriarte, 2008), κηα θαη πξφθεηηαη γηα ζπγθεληξσκέλε ζνθία, εκπεηξία θαη
θαηαλφεζε. ηελ θαηεγνξία απηή εκπίπηνπλ ππνθεηκεληθέο ηδέεο, δηαηζζήζεηο, ηδαληθά θαη ζπλαηζζήκαηα
(Theknowledgecompass, Inc., 2000). Αελ έρεη αμία, κέρξη πνπ ν εξγαδφκελνο ζα ηε ρξεζηκνπνηήζεη πξνο φθεινο ηνπ
νξγαληζκνχ, αλάινγα κε ηελ ηθαλφηεηα θαη ηε ζέιεζή ηνπ (Henczel, 2001· Uriarte, 2008). Αηακνηξάδεηαη δχζθνια
(Lubit, 2001), ράλεηαη πνιχ εχθνια (Smith, 2001). Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα παξαγάγεη ξεηή γλψζε. Αελ
εθθξάδεηαη εχθνια κε ην ιφγν ή ηα ζχκβνια θαη ηνπο θαλφλεο, αιιά κεηαθέξεηαη θαη θνηλνπνηείηαη κέζα απφ ηελ
πξνζσπηθή επηθνηλσλία θαη ηελ πξαθηηθή εμάζθεζε (Nonaka,1991). Σν mentoring απνηειεί εμαηξεηηθά πνιχηηκε
πξαθηηθή γηα ηε κεηαθνξά ηεο άξξεηεο, εκπεηξηθήο γλψζεο, θαζψο πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο ζπλεξγαζίαο θαη
κεηάδνζεο ηεο εκπεηξνγλσκνζχλεο, ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ηεο θνπιηνχξαο κεηαμχ κέληνξα θαη θαζνδεγνχκελνπ
(Swapetal., 2001 · Dalkir, 2005).
Δ ξεηή θαη ε άξξεηε γλψζε ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά. Δ άξξεηε γλψζε απνηειεί ην αλαγθαίν
ππφβαζξν γηα ηελ εξκελεία θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ξεηήο γλψζεο (Harvey, 2012), αιιά θαη ρσξίο ηε ξεηή γλψζε είλαη
δχζθνιν, αλ φρη αδχλαην, λα θαηαλνεζεί ε άξξεηε γλψζε (Uriarte, 2008).
1.2.

Σξφπνη δεκηνπξγίαο / κεηαθνξάο ηεο γλψζεο

Οη Nonaka&Takeuchi (1995) αλαθέξνληαη ζε ηέζζεξηο κνξθέο ηεο δεκηνπξγίαο/κεηαθνξάο ηεο γλψζεο:
α) Αεκηνπξγία/κεηαθνξά άξξεηεο ζε άξξεηε γλψζε: Πξφθεηηαη γηα ηελ απφθηεζε άξξεηεο γλψζεο θάπνηνπ
άιινπ, κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε, ηε κίκεζε θαη ηελ πξαθηηθή εμάζθεζε.
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β) Αεκηνπξγία/κεηαθνξά ξεηήο ζε ξεηή γλψζε: πλδπάδνληαη δηαθξηηά θνκκάηηα ηεο ξεηήο γλψζεο, γηα λα
δεκηνπξγεζεί λέα ξεηή γλψζε.
γ) Αεκηνπξγία/κεηαθνξά άξξεηεο ζε ξεηή γλψζε: Πξφθεηηαη γηα ηελ θαηαγξαθή θαλφλσλ θαη αξρψλ, ηελ
πεξηγξαθή δηαδηθαζηψλ γηα ηε δεκηνπξγία δεισηηθήο γλψζεο, ψζηε ε άξξεηε γλψζε λα θσδηθνπνηεζεί θαη λα
κνηξαζηεί.
δ) Μεηαθνξά ηεο ξεηήο ζε άξξεηε γλψζε: Πξφθεηηαη γηα εζσηεξίθεπζε ηεο ξεηήο γλψζεο. Οη εξγαδφκελνη,
αθνχ θάλνπλ θηήκα ηνπο ηε ξεηή γλψζε, έρνπλ ηελ επθαηξία λα εκβαζχλνπλ θαη λα ηξνπνπνηήζνπλ ηε δηθή ηνπο
γλψζε.
1.3.

Αεκηνπξγία νξγαλσζηαθήο γλψζεο/θνπιηνχξαο ζηνπο νξγαληζκνχο

Δ δεκηνπξγία λέαο γλψζεοθαη ε δηάδνζή ηεο ζε φιν ηνλ νξγαληζκφ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηδηαίηεξε
θπζηνγλσκία, ην ζεκείν αλαθνξάο θάζε νξγαληζκνχ, πνπ είλαη ε θνπιηνχξα ηνπ (Onjoro, 2014). Δ νξγαλσζηαθή
θνπιηνχξα αθνξά ζηηο ηδέεο, ηηο αμίεο, ηνπο θαλφλεο, ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ, πνπ ηελ
αλαγλσξίδνπλ σο δηθή ηνπο (Schein, 1992). Έλαο νξγαληζκφο κπνξεί λα δνκήζεη ηε δηθή ηνπ θνπιηνχξα
ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο αλζξψπνπο, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηελ ηερλνινγία. Πξνηεξαηφηεηεο, επνκέλσο, θάζε
εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ πξέπεη λα είλαη ε παξαγσγή γλψζεο θαη ε δηαλνκή ζηα κέιε ηεο, ε πνηνηηθή δηδαζθαιία,
θαζψο θαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή φισλ ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο ζε κία θνηλφηεηα κάζεζεο, ηα κέιε ηεο νπνίαο
βξίζθνληαη ζε δηαξθή επαθή, κνηξάδνληαη πξνβιήκαηα, επθαηξίεο θαη λέεο ηδέεο, ζπδεηνχλ γηα θαιέο πξαθηηθέο θαη
παξαδεηγκαηίδνληαη απφ ηα δηδάγκαηα ησλ άιισλ (Koening, 2012).
2. Ζ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖ ΓΝΧΖ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ
Ο φξνο Αηαρείξηζε Γλψζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη έλα κεγάιν αξηζκφ επηρεηξεκαηηθψλ
πξαθηηθψλ θαη πξνζεγγίζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηε δεκηνπξγία, ζηελ επεμεξγαζία θαη ζηε δηάρπζε ηεο γλψζεο, ψζηε λα
γίλεηαη ε θαιχηεξε ρξήζε ηεο, κε ζθνπφ λα απμεζεί ε αμία ηεο επηρείξεζεο θαη λα δεκηνπξγεζεί αληαγσληζηηθφ
πιενλέθηεκα (Liu, 2003, φπ.αλαθ. ζε Κσλζηαληηλίδεο, 2009). Μπνξεί λα ζεσξεζεί σο ην ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ
ιήςεο, δηαλνκήο θαη απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο ηεο γλψζεο (Davenport, 1994, φπ. αλαθ. ζε Koening, 2012) πνπ
βνεζνχλ ζηε βειηίσζε ηεο ρξήζεο θαη ηεο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ κε ζθνπφ ηε ιήςε απνθάζεσλ
(Μπηζκπίθε θαη ζπλ., 2003). Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα δηαδηθαζίεο δεκηνπξγίαο, απνζήθεπζεο θαη δηάρπζεο ηεο
γλψζεο κέζααπφαπζηεξάνξηζκέλνποκεραληζκνχοζηακέιεελφονξγαληζκνχ.Ώπφ ηνπο Siegel&Shim, (2010, φπ. αλαθ.
ζε Girard&Girard, 2015) ε Αηαρείξηζε Γλψζεο νξίδεηαη, σο ε δηαδηθαζία επαθήο αλζξψπνπ κε άλζξσπν θαη
αλζξψπνπ κε ηελ πιεξνθνξία, κέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο,
ελψ απφ ηνπο O‟Dell&Grayson (1998), σο κία ζπλεηδεηή ζηξαηεγηθή πνπ δίλεη ηελ θαηάιιειε γλψζε ζηνπο
θαηάιιεινπο αλζξψπνπο, ζηελ θαηάιιειε ζηηγκή θαη βνεζά λα κνηξαζηνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ πιεξνθνξία
κε ηξφπν πνπ λα βειηηψλεη ηηο επηδφζεηο ηνπ νξγαληζκνχ.
Δ αλάγθε γηα δηαρείξηζε ηεο γλψζεο πξνθχπηεη απφ ηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο γηα γξήγνξεο αιιαγέο, απφ ηνλ
κεγάιν αληαγσληζκφ, θαζψο θαη ηελ αλαδήηεζε απφ ηνπο νξγαληζκνχο ελφο δηαηεξήζηκνπ ζπγθξηηηθνχ
πιενλεθηήκαηνο (Selamatetal., 2006 · Μπηζκπίθε θαη ζπλ., 2003 · Shih&Tsai, 2016). Κπξίσο αθνξά ζηελ θαηάθηεζε,
θσδηθνπνίεζε θαη δηαλνκή ηεο γλψζεο πνπ δηαζέηνπλ νη άλζξσπνη ζηνπο νξγαληζκνχο (Dalkir, 2005). ΐαζίδεηαη ζηε
ζπιινγηθή θαη επαγγεικαηηθή νκαδηθή εξγαζία εκπιέθνληαο ελεξγά ηνπο αλζξψπνπο λα κνηξάδνληαη κε ηνπο άιινπο
απηά πνπ μέξνπλ θαη απηά πνπ καζαίλνπλ (Chu, etal., 2011). Σα δεδνκέλα θαη νη πιεξνθνξίεο ηνπ νξγαληζκνχ
δηαηίζεληαη ζηα κέιε ηνπ, θπξίσο, κέζσ ησλ ππιψλ θαη κε ηε ρξήζε θαιψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο
πεξηερνκέλνπ θαη πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ (Koening, 2012). Λεηηνπξγεί σο θαηαιχηεο γηα
θαηλνηνκία θαη δεκηνπξγηθφηεηα, αιιά επηπιένλ, παξέρεη ηα κέζα κε ηα νπνία νη θαηλνηφκεο ηδέεο κπνξνχλ λα
απνζεθεπηνχλ, λα κνηξαζηνχλ θαη λα αμηνπνηεζνχλ, ψζηε λα νδεγήζνπλ ζε λέεο ηδέεο ( Neef, 1997, φπ. αλαθ. ζε
Selamatetal., 2006).
Ώληηθείκελν ηεο Αηαρείξηζεο Γλψζεο είλαη: α. λα ειαρηζηνπνηεί ηελ απψιεηα ηεο εηαηξηθήο κλήκεο, ιφγσ ηεο
θζνξάο θαη ησλ ζπληαμηνδνηήζεσλ, β. λα πξνζδηνξίδεη θξηηηθέο πεγέο θαη θξηηηθέο πεξηνρέο ηεο γλψζεο, ψζηε ν
νξγαληζκφο λα γλσξίδεη ηί γλσξίδεη θαη γηαηί, γ. λα δηεπθνιχλεη ηελ νκαιή κεηάβαζε απφ απηνχο πνπ απνζχξνληαη
ζηνπο δηαδφρνπο ηνπο, πνπ ζα ηνπο αληηθαηαζηήζνπλ θαη δ. λα δεκηνπξγεί απφζεκα κεζφδσλ, πνπ ζα κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ άηνκα ή θαη νκάδεο, γηα λα αλαθφςνπλ ηε δπλεηηθή απψιεηα πλεπκαηηθνχ θεθαιαίνπ κέζα
ζηνλ νξγαληζκφ (Dalkir, 2005).
2.1.

Αηαρείξηζε Γλψζεο ζηε ζρνιηθή κνλάδα

Ο φξνο «Αηαρείξηζε Γλψζεο» ρξεζηκνπνηείηαη εδψ θαη ρξφληα ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ζην βηνκεραληθφ
κάλαηδκελη, αιιά ηειεπηαία απνηειεί αληηθείκελν κειέηεο θαη ζηελ εθπαίδεπζε, ιφγσ ησλ απμεκέλσλ αλαγθψλ γηα
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επαγγεικαηηθή εμέιημε θαη κεηεθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη βειηίσζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ.
Καζνξηζηηθφο παξάγνληαο είλαη πιένλ ε ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα αμηνπνηεί ηελ επηρεηξεκαηηθή γλψζε (Nonaka
& Takeuchi, 1995). ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο ε δηαρείξηζε ηεο γλψζεο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα πιαίζην ή
κηα πξνζέγγηζε, πνπ επηηξέπεη ζηνπο εξγαδφκελνπο κέζα ζε έλα ζρνιείν λα αλαπηχμνπλ έλα ζχλνιν πξαθηηθψλ
ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεσλ, ψζηε λα κνηξάδνληαη απηά πνπ μέξνπλ, βειηηψλνληαο ηηο ππεξεζίεο θαη ηα
ηειηθά απνηειέζκαηα (Petrides&Nodine, 2003). Δ γλψζε πνπ παξάγεη λέα γλψζε απνηειεί ην θιεηδί γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ θαη δξάζε (Smith, 2001). Ο βαζηθφο ζθνπφο ηεο δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο είλαη ε
αμηνπνίεζε ηεο πξνο φθεινο ηνπ ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ (Nickols, 2000).
Σν κνίξαζκα ηεο γλψζεο κπνξεί λα πξνσζεζεί κε ηελ αλάπηπμε θνπιηνχξαο δηαρείξηζεο γλψζεο. Οη
πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη καζαίλνπλ κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο, φηαλ κνηξάδνληαη ηηο γλψζεηο, φηαλ ζπλεξγάδνληαη
(Petrides&Nodine, 2003). Δ ζπλεξγαζία ζπκβάιιεη ηα κέγηζηα ζηελ αλάπηπμε ηνπ νξγαληζκνχ (Shih&Tsai, 2016).
Δ κεληνξηθή ζρέζε έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνσζεί ηε ζπλαδειθηθφηεηα (Calderhead&Shorrock, 1997), λα πξναγάγεη
ηε κεηαθνξά ηεο αηνκηθήο άξξεηεο θαη ξεηήο γλψζεο κέζα απφ ηελ αλάδεημε θαιψλ πξαθηηθψλ ηεο ηερλνγλσζίαο
απφ ην κέληνξα πξνο ηνλ θαζνδεγνχκελν (Swapetal., 2001 · Mavuso, 2007 · Venkitachalam&Bosua, 2014). Άιιεο
πξαθηηθέο πνπ επίζεο πξνσζνχλ ηελ αληαιιαγή γλψζεο είλαη ε ηερληθή ησλ εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ, ε
δεκηνπξγία βάζεσλ δεδνκέλσλ, νη νκάδεο ζπδήηεζεο, ε εθπφλεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηα θξηηήξηα
πξναγσγήο ησλ εξγαδφκελσλ.
2.2.

Ο ξφινο ηνπ Αηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηε Αηαρείξηζε Γλψζεο

Σν παξάδεηγκα πνπ δίλεη ν εγέηεο ηνπ νξγαληζκνχ κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ (Lubit, 2001) έρεη ζπνπδαίν
αληίθηππν ζηε δηακφξθσζε ηεο θνπιηνχξαο ηνπ νξγαληζκνχ. Ο δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα
ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά ζηελ κεηαηξνπή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζε καλζάλνπζα θνηλφηεηα (Petrides&Nodine, 2003) θαη
ζηελ πξνψζεζε ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ηνπ πξνζσπηθνχ (Ώζαλαζίνπ, 2015), φηαλ δεκηνπξγεί νκάδεο
εμάζθεζεο πνπ ελζαξξχλνπλ ην παξαδνζηαθφ, αιιά θαη ην νκφηηκν mentoring (Smith, 2001), φηαλ δηαηεξεί ήξεκν
θιίκα, ακβιχλεη ηηο αληηζέζεηο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ, πξσηνζηαηεί ζηελ αλάπηπμε πλεχκαηνο ζπλεξγαζίαο θαη
αιιεινβνήζεηαο, πξνσζεί ηελ αληαιιαγή γλψζεο (Smith, 2001), επηδεηά ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε
ιήςε απνθάζεσλ, ελζαξξχλεη ηελ αλάιεςε θαηλνηφκσλ δξάζεσλ θαη πξνγξακκάησλ, παξαθηλεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
λα αμηνπνηήζνπλ ζην κέγηζην ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο θαη ηνπο πξνζθέξεη επθαηξίεο, γηα λα βειηηψζνπλ ηελ
απηνεθηίκεζε θαη ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο (Ώλαγλψζηνπ, 2015). Αεκηνπξγεί ην θιίκα εθείλν πνπ ελζαξξχλεη ηε
δηάρπζε ηεο γλψζεο, φπνπ ην πξνζσπηθφ αηζζάλεηαη αζθαιέο ψζηε λα ζπλεηζθέξεη ζην γλσζηηθφ ελεξγεηηθφ, αιιά
θαη φπνπ ηέηνηεο ζπλεηζθνξέο αλαγλσξίδνληαη θαη αληακείβνληαη (ΐαζηιηθνγηαλλάθεο, 2003). Ο δηεπζπληήο γηα λα
δεκηνπξγήζεη ζπλαίλεζε θαη λα νηθνδνκήζεη εκπηζηνζχλε κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ, πξέπεη λα επηιέμεη ηε
κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία (Κφπηζεο, 2018), λα έρεη γλψζε απνηειεζκαηηθψλ επηθνηλσληαθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη λα
είλαη θαιφο αθξναηήο (Tyler, 2016), θαζψο νη εκπεηξνγλψκνλεο ζηνλ ηνκέα ησλ επηθνηλσληψλ νξίδνπλ ηελ θαθή
αθξφαζε σο ην ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα ζηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο (Shahenk, 2010).
2.3.

Ο ξφινο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε Αηαρείξηζε Γλψζεο

Οη λέεο ηερλνινγίεο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ζπνπδαίν εξγαιείν ζηε δηαρείξηζε ηεο γλψζεο, γηαηί
ιεηηνπξγνχλ σο ζπλδεηηθνί θξίθνη κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη ζπκβάιινπλ ζηε ζπλδπαζηηθή θαη ζηε
ζπλεξγαηηθή κάζεζε (Μπηζκπίθε θαη ζπλ., 2003 · ΐαζηιεηάδεο, 2009 · Παξνχηζαο, 2013 ·
Venkitachalam&Bosua, 2014). Γηαηεδηαζθάιηζε ελφο
πςεινχεπηπέδνπεπηθνηλσλίαοκεηαμχησλεκπιεθφκελσλπξνζψπσλ,είλαηαπαξαίηεηεεπαξνρήηεο
αλαγθαίαοπιηθνηερληθήοππνδνκήο,φπσο θαηεππνζηήξημεηεονξζήοθαηθνηλήοθαηαλφεζεοηεοδηακνηξαδφκελεο
γλψζεο.Δ Αηαρείξηζε Γλψζεο, σζηφζν, δελ είλαη ηερλνινγία. H γλψζε ππάξρεη σο δηαδηθαζία αλάκεζα ζηνπο
αλζξψπνπο, δεκηνπξγείηαη κέζα απφ ηελ αλζξψπηλε δξάζε θαη ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε (Καξαγεψξγνπ,
2009). Δ ηερλνινγία δελ είλαη ηθαλή λα απνζεθεχζεη θαη λα δηαλείκεη ηελ αλζξψπηλε επθπΎα (Smith, 2001),
απιψο, σο εξγαιείν, βνεζά ζηε δηάζσζε θαη ηελ αληαιιαγή ηεο γλψζεο θαη ηε ρξήζε ηεο γηα ηελ παξαγσγή
θαηλνηνκίαο.
3.

ΔΜΠΟΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖ ΓΝΧΖ

Καζψο ε θαηνρή γλψζεο είλαη βάζε δχλακεο θαη ζεβαζκνχ θαη ζεσξείηαη φηη πξνάγεη ηελ πξνζσπηθή
αλέιημε, ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ αχμεζε νηθνλνκηθψλ εζφδσλ, ηα κέιε ησλ νξγαληζκψλ ζπρλά δηζηάδνπλ λα
κνηξαζηνχλ ηελ άξξεηε γλψζε ηνπο, απφ θφβν κήπσο κεησζεί ε δχλακή ηνπο. Ώπηή ε κνλνπψιεζε ηεο γλψζεο
κπνξεί λα εκπνδίζεη ηε κεηαθνξά ηεο, γηαηί αληηκεησπίδεηαη σο ηδηνθηεζηαθφ ζηνηρείν (Ώξγπξνχ, 2011). Βπηπιένλ ην
κνίξαζκα ηεο γλψζεο, απαηηεί ρξφλν, πνπ εκπνδίδεη άιιεο επζχλεο πςειφηεξεο πξνηεξαηφηεηαο (Harvey, 2012). Οη
άλζξσπνη είλαη πνιχ επηθπιαθηηθνί λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε γλψζε ησλ άιισλ (Lubit, 2001).
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Δζπλεξγαηηθήιήςεαπνθάζεσλ,κηααπφ ηηο πηνζεκαληηθέοδξαζηεξηφηεηεοελφο
νξγαληζκνχ,απνηειείνπζηαζηηθάκηαδηαδηθαζίαδηαλνκήοθαηεπεμεξγαζίαογλψζεο,ψζηελαεπηηεπρζείεεπίιπζε ελφο
πξνβιήκαηνο,ννξηζκφο ελφο ζηφρνπήεεθκεηάιιεπζεκηαοεπθαηξίαο
(Karacapilidisetal.,2003).ηηοπεξηζζφηεξεοπεξηπηψζεηο,ειήςεκηαοαπφθαζεοείλαηκηακαθξά, δχζθνιε θαη ρξνλνβφξα
δηαδηθαζία, πνπ θαζπζηεξεί ηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ. Βπηπξφζζεηα, θάπνηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ
πξνηηκνχλλακελεθθξάδνπλαλνηρηάηηοαπφςεηοηνποζηνζχλνινηεονκάδαογηαιφγνποφπσονθφβνοηεοαξλεηηθήοθξηηηθήοήε
ππνηίκεζεηεοαμίαοησλαπφςεψλ ηνπο (Prahalad&Hamel, 1990).
ηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο ε εηζαγσγή θαη ε εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο πξνζθξνχεη
επηπιένλ θαη ζε παξάγνληεο φπσο: νη ηερλνινγηθνί πεξηνξηζκνί ζηα ζρνιεία θαη ζηα ζρνιηθά ζπζηήκαηα, ε
αλεμάξηεηε θχζε ησλ ζρνιείσλ θαη ηεο δηδαζθαιίαο, ε έιιεηςε ρξφλνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ έμσ απφ ηελ ηάμε, ε
δηαξθψο επηδεηλνχκελε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη νη δεκνζηνλνκηθνί πεξηνξηζκνί (Edge, 2005).
4.

ΟΦΔΛΖ ΑΠΟ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΝΧΖ

Δγλψζε,φηαλαμηνπνηείηαηγηαηελεπίιπζεησλπξνβιεκάησλ,ηνλθαζνξηζκφησλζηφρσλθαηηελαμηνπνίεζεησλεπθ
αηξηψλ ελφο νξγαληζκνχ,κπνξείλααπνηειέζεηην κεγαιχηεξναληαγσληζηηθφηνππιενλέθηεκα. Οη άλζξσπνη γίλνληαη
θαιχηεξνη ζ‟ απηφ πνπ θάλνπλ, φζν καζαίλνπλ θαη εκπεδψλνπλ ηε γλψζε θαη ηελ ηερλνγλσζία. Πνιχο ρξφλνο θαη
άιινη πφξνη ζπαηαιψληαη άδηθα, φηαλ νη εξγαδφκελνη, απνκνλσκέλνη, αλαγθάδνληαη λα καζαίλνπλ ζπλερψο κέζα απφ
ηε δνθηκή θαη ην ιάζνο (Theknowledgecompass, Inc., 2000). Δ Αηαρείξηζε Γλψζεο έρεη λα πξνζθέξεη νθέιε, αηνκηθά
ζηνπο εξγαδφκελνπο, ζηηο νκάδεο θαη, ελ ηέιεη, ζηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ.
Δ Αηαρείξηζε Γλψζεο ζε επίπεδν αηφκσλ: α. πξνάγεη ηελ αληαιιαγή γλψζεο κεηαμχ ζπλαδέιθσλ, πνπ
δηεπθνιχλεηαη απφ ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, αιιά θαη ηηο θαζηεξσκέλεο πξαθηηθέο ηεο κνλάδαο (ΐαζηιεηάδεο, 2009),
β. βνεζά ηνπο αλζξψπνπο λα θάλνπλ θαιά ηε δνπιεηά ηνπο θαη λα εμνηθνλνκνχλ ρξφλν κέζσ ηεο εχζηνρεο ιήςεο
απνθάζεσλ θαη επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ (Chuetal., 2011), γ. δίλεη κηα αίζζεζε θνηλφηεηαο ηζφηηκσλ εξγαδφκελσλ
κέζα ζηνλ νξγαληζκφ, δ. πξνζθέξεη επθαηξίεο κάζεζεο, ε. παξέρεη ζηα κέιε ηηο πξνθιήζεηο θαη ηηο επθαηξίεο γηα
ζπλεηζθνξά ζηελ πξφνδν ηνπ νξγαληζκνχ (Dalkir, 2005).
ε επίπεδν νκάδαο:α. πξνάγεη ηελ αλάπηπμε επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ, β. πξνσζεί ηηο κεληνξηθέο ζρέζεηο,
γ. δηεπθνιχλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηθηχσζε θαη ζπλεξγαζία ησλ εξγαδφκελσλ (Friend&Cook, 1996, φπ. αλαθ.
ζε Shah, 2011), δ. ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ελφο επαγγεικαηηθνχ θψδηθα δενληνινγίαο πνπ ηα κέιε κπνξνχλ λα
ηεξνχλ, ε. αλαπηχζζεη κηα θνηλή γιψζζα επηθνηλσλίαο κεηαμχ ζπλαδέιθσλ (Dalkir, 2005).
ε επίπεδν νξγαληζκνχ,ε Αηαρείξηζε Γλψζεο: α. πξνζθέξεη επθπέζηεξε επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ
νξγαληζκνχ, θαηλνηνκία, κεγαιχηεξε απνδνηηθφηεηα, πην έκπεηξν θαη θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ (ΐαζηιεηάδεο, 2009),
β. επλνεί ηηο ζηξαηεγηθέο θηλήζεηο, γ. επηιχεη γξήγνξα ηα πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ, δ. δηαρέεη ηηο θαιχηεξεο
πξαθηηθέο, ε. βειηηψλεη ηε γλψζε πνπ εκπεξηέρεηαη ζηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο, ζη. γνληκνπνηεί ηδέεο θαη απμάλεη
ηηο επθαηξίεο γηα θαηλνηνκία, δ. επηηξέπεη ζηνπο νξγαληζκνχο λα αληέρνπλ ζηνλ αληαγσληζκφ, ε. δνκεί ηελ
νξγαλσζηαθή κλήκε (Dalkir, 2005). Αίλεη, επίζεο, ηε δπλαηφηεηα ζηνλ νξγαληζκφ λα πεξηνξίζεη ζεκαληηθά ηηο
δαπάλεο ηνπ (Harvey, 2012).
Οη Ruggles&Holtshouse (1999, φπ. αλαθ. ζε Dalkir, 2005) αλαθέξνπλ ηα αθφινπζα πιενλεθηήκαηα απφ ηε
δηαρείξηζε ηεο γλψζεο ζ‟ έλα ζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο : α. παξαγσγή λέαο γλψζεο, β. πξφζβαζε ζε
πνιχηηκε γλψζε απφ εμσηεξηθέο πεγέο, γ. ρξήζε ηεο πξνζβάζηκεο γλψζεο ζηε ιήςε απνθάζεσλ, δ. ελζσκάησζε ηεο
γλψζεο ζηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο, ε. απνζήθεπζε ηεο γλψζεο ζε αξρεία, βάζεηο δεδνκέλσλ θαη ινγηζκηθφ, ζη.
δηεπθφιπλζε θαη αλάπηπμε ηεο γλψζεο κέζσ ηεο θνπιηνχξαο θαη ησλ θηλήηξσλ, δ. κεηαθνξά ηεο ππάξρνπζαο γλψζεο
ζε άιια ηκήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ θαη ζ. ε κέηξεζε ηεο αμίαο ησλ ζεκαληηθψλ ζηνηρείσλ ηεο γλψζεο.
Παξάιιεια ππάξρεη ε πξνζδνθία φηη θαζψο δηαδίδνληαη νη βέιηηζηεο πξαθηηθέο εγθάξζηα ζηνλ νξγαληζκφ, νη
επηδφζεηο ησλ αηφκσλ πνπ πζηεξνχλ πιεζηάδνπλ ηηο επηδφζεηο ησλ θαιχηεξσλ, κε απνηέιεζκα λα ζπληνλίδνληαη
αξκνληθά νη εξγαδφκελνη, θαη λα αλαπηχζζνληαη θαιχηεξα πξντφληα θαηππεξεζίεο (ΐαζηιηθνγηαλλάθεο, 2003).
Δ ρξήζε ζηξαηεγηθψλ Αηαρείξηζεο Γλψζεο κέζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε
βειηίσζε ηφζν ησλ αηνκηθψλ, φζν θαη ησλ ζπιινγηθψλ επηδφζεσλ, ζηελ ελδπλάκσζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο
αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο, θαζψο θαη ζηελ πξφνδν θαη ηε ζρνιηθή
επίδνζε ησλ καζεηψλ (Lieberman&Miller, 1999, φπ. αλαθ. ζε Shah, 2011). Παξάιιεια ζπληειεί ζηελ ηφλσζε ηεο
απηνπεπνίζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Chuetal., 2011), πνπ αηζζάλνληαη φηη ραίξνπλ ζεβαζκνχ θαη εθηίκεζεο (Edge,
2005).
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Δ ηδηφκνξθε θχζε ηεο δηδαζθαιίαο κέζα ζε ρσξηζηέο ηάμεηο δεκηνπξγεί έλα πνιχ απνκνλσκέλν εξγαζηαθφ
πεξηβάιινλ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Με ηε Αηαρείξηζε Γλψζεο νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ νξγαληζκνχ εληάζζνληαη ζε κία
θνηλφηεηα κάζεζεο θαη αλαπηχζζνπλ απφ θνηλνχ δεμηφηεηεο, θαζψο κνηξάδνληαη ηε δηθή ηνπο άξξεηε γλψζε θαη
ηαπηφρξνλα πξνζιακβάλνπλ απηή ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο (Chu, etal., 2011). θέθηνληαη θαη ελεξγνχλ νινθιεξσκέλα,
κε δεκηνπξγηθφ ηξφπν, ζπδεηνχλ γηα ην έξγν ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο θνηλή γιψζζα, βειηηψλνπλ ηηο πξαθηηθέο,
επηιχνπλ ηα πξνβιήκαηα θαη δνκνχλ ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο (Edge, 2005).
Σα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ ιεηηνπξγψληαο σο νκάδα θαη ζηνρεχνληαο ζην θνηλφ θαιφ, ζα πξέπεη λα
δηεπθξηλίδνπλ θαη λα νξίδνπλ ην πεξηερφκελν ηεο Αηαρείξηζεο Γλψζεο ζην δηθφ ηνπο νξγαληζκφ, φπσο ηε ξεηή θαη ηελ
άξξεηε γλψζε, ην πιαίζην γηα ηε κέηξεζε ηεο αμίαο ηεο γλψζεο, θαζψο θαη ηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ηνπ πινχηνπ
ηεο γλψζεο (Dalkir, 2005).
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ΈΡΔΗΜΑ Δ ΠΡΟΦΤΓΔ ΚΑΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔ Δ ΠΔΡΗΟΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ
ΚΡΗΖ: ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ ΔΝΖΛΗΚΧΝ ΣΖ ΆΡΗ ΚΟΕΑΝΖ

Γξ Φσηεηλή Καγηφγινπ
Αηδάθηνξαο Πνιηηηθψλ Βπηζηεκψλ ΏΠΘ, Αηθεγφξνο παξ‟ Ώξείσ Πάγσ
Τπεχζπλε ζπληνληζκνχ ζην ρνιείν Βλειίθσλ ηεο Άξζηο Κνδάλεο
Φνλ Κνδάλη 30, Κνδάλε 50131
(clairekagioglou7@gmail.com)

Δ θξίζε καο έθαλε πην θησρνχο; ε νηθνλνκηθφ επίπεδν ζίγνπξα ε ρψξα καο βηψλεη ηελ ρεηξφηεξε
θξίζε ηεο κεηαπνιίηεπζεο. Σν πεξίζζεπκα ςπρήο θαη ην κεγαιείν νξηζκέλσλ ζπκπνιηηψλ καο, ε δνηηθφηεηα κε
ηελ νπνία αληηκεηψπηζαλ πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο αλέδεημε σζηφζν έλαλ πινχην πνπ ίζσο κέρξη ρζεο δελ
είρακε ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη θαηέρνπκε. Πξφθεηηαη γηα λένπο θπξίσο εζεινληέο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα
παξνπζηάζσ ζήκεξα, θάπνηεο θνξέο αλέξγνπο, πνπ αληδηνηειψο πξνζέθεξαλ καζήκαηα ειιεληθήο γιψζζαο θαη
πνιηηηζκνχ ζην ρνιείν Βλειίθσλ ηεο ΆΡΕ Κνδάλεο. Σν απνηέιεζκα ππήξμε εμαηξεηηθά πεηπρεκέλν. ηελ
πξνεγνχκελε εμεηαζηηθή πεξίνδν φινη νη κεηαλάζηεο πνπ έδσζαλ εμεηάζεηο ειιελνκάζεηαο πέηπραλ ζε απηέο.
Σν ρνιείν Βλειίθσλ ηεο ΆΡΕ Κνδάλεο είλαη νξγαλσκέλν ζε επίπεδα: αξραξίσλ, ςεπδναξραξίσλ
θαη πξνρσξεκέλσλ. Σελ πεξίνδν πνπ ε πφιε καο, ε Κνδάλε, θηινμελνχζε πξφζθπγεο ιεηηνχξγεζε ηκήκα γηα
ηελ εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζε ελήιηθεο πξφζθπγεο.
Αελ ππάξρεη ηεξαξρία ζε θακία απφ ηηο δνκέο ηεο ΆΡΕ Κνδάλεο. Με ηζνηηκία πξνζθέξνπλ ηα κέιε
ηεο εζεινληηθά ηελ εξγαζία ηνπο. ην ρνιείν Βλειίθσλ ππάξρεη ζπληνληζηήο πνπ νξγαλψλεη θαη δηεπθνιχλεη
ηελ νκάδα λα ιεηηνπξγήζεη. ηελ αξρή θάζε έηνπο θαινχκε κε δειηίν ηχπνπ θαη ξαδηνθσληθέο εθπνκπέο ηνπο
κειινληηθνχο εθπαηδεπφκελνπο. Σν ρνιείν Βλειίθσλ μεθηλά κε επαθέο ησλ λέσλ εθπαηδεπφκελσλ κε
ςπρνιφγνπο θαη θνηλσληνιφγνπο. Καηφπηλ κε έλα θαηαηαθηήξην ηεζη εληάζζεηαη ν θάζε έλαο ζην επίπεδν πνπ
αληηζηνηρνχλ νη γλψζεηο ηνπ πεξί ηελ ειιεληθή γιψζζα.
Κάζε κήλα πξαγκαηνπνηείηαη ζπλάληεζε φισλ ησλ νκάδσλ ηνπ ζρνιείνπ θαη ζρεδηάδνπκε κειινληηθέο
δξάζεηο. Θεσξήζεθε πνιχ ζεκαληηθφ ην ζρνιείν λα πξαγκαηνπνηεί θαη εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο
παξαθνινχζεζε ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε ην ΑΔΠΒΘΒ Κνδάλεο, αιιά θαη ζπκκεηνρή ζηηο
δξάζεηο ηεο ΆΡΕ ελ γέλεη. Έηζη εληζρχνληαη νη δεζκνί ησλ κειψλ ηεο νκάδαο.
Δ επαλέλαξμε ησλ καζεκάησλ εδψ θαη ηξία ζρνιηθά έηε πξνέθπςε σο αλάγθε, ιφγσ ηεο δηαθνπήο απφ
ην ΕΝΒΑΕΐΕΜ ηνπ Πξνγξάκκαηνο εθκάζεζεο ηεο Βιιεληθήο Γιψζζαο «ΟΑΤΒΏ». Θα ήηαλ βέβαηα
επηζπκεηφ λα ππήξρε θξαηηθή κέξηκλα, φπσο παιαηφηεξα κε ην πξφγξακκα ΟΑΤΒΏ γηα ηελ πξνζθνξά ηεο
εθκάζεζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ζε φζνπο ην έρνπλ αλάγθε. ζν φκσο απηφ δελ είλαη
εθηθηφ ππνζρφκαζηε λα κελ αθήζνπκε θελφ θαη λα θαιχςνπκε ηηο αλάγθεο πνπ ππάξρνπλ.
Σν ζρνιείν ελειίθσλ πξαγκαηνπνηεί θαη άιιεο δξάζεηο φπσο αλάπηπμε επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ
ζηα αγγιηθά, καζήκαηα αγγιηθψλ θαη γεξκαληθψλ ζε αλέξγνπο θαη πξνηίζεηαη λα θάλεη ελεκέξσζε θαη
πξνεηνηκαζία γηα εξγαζηαθά ζέκαηα κε ζηφρν λα εληζρχζνπκε ηνπο αλέξγνπο ζηελ αλεχξεζε εξγαζίαο. ε φιεο
απηέο ηηο δξάζεηο θάλνπκε ρξήζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Αελ ιείπεη ε χλδεζε κε ηελ
ηππηθή εθπαίδεπζε φπσο ηα ρνιεία Αεχηεξεο Βπθαηξίαο θαη ην εζπεξηλφ ιχθεην.
Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην παξφλ ζπλέδξην θαη πξνο ην ζηφρν κηαο νινθιεξσκέλεο εηθφλαο ηνπ πψο
ιεηηνχξγεζε ην ρνιείν Βλειίθσλ ηεο Άξζηο Κνδάλεο ζέζακε εξσηεκαηνιφγηα ηφζν ζηνπο εθπαηδεπηέο, φζν
θαη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ηνπ ζρνιείνπ εξεπλψληαο πψο έκαζαλ γηα ην ρνιείν, ηνπο ιφγνπο πνπ ζπκκεηείραλ,
ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, δειαδή ηνλ βαζκφ
επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηηο ζρέζεηο κεηαμχ εθπαηδεπφκελσλ θαη εθπαηδεπηψλ, ηηο πξνζδνθίεο ηνπο γηα ην
κέιινλ, ην θαηά πφζν εθηηκάηαη ν εζεινληηζκφο, αλ ππήξρε νηθνλνκηθφ θφζηνο γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη
ηέινο ε δέζκεπζε ζην καζεζηαθφ ζπκβφιαην.
πγθεθξηκέλα ηέζεθαλ νη εμήο εξσηήζεηο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο: Πψο ελεκεξσζήθαηε γηα ην ζρνιείν
ελειίθσλ ηεο Άξζηο; Βίζαζηε ηθαλνπνηεκέλνο/-ε απφ φζα κάζαηε ζηελ Άξζηο; ΐειηηψζαηε ηε ρξήζε ηεο
ειιεληθήο γιψζζαο; Θα ζέιαηε λα κάζεηε θάηη παξαπάλσ; πκκεηείραηε ζε εμεηάζεηο; Ώλ λαη πεηχραηε ζε απηέο
ζεηηθφ απνηέιεζκα; Πιεξψζαηε θάηη γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο ζην πξφγξακκα; Ση ζα πεξηκέλαηε ζην κέιινλ απφ
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ηελ Άξζηο θαη ην ζρνιείν ελειίθσλ; Πνηα ήηαλ ε ζρέζε ζαο κε ηελ εθπαηδεχηξηα ζαο; Πνηεο ήηαλ νη κεηαμχ ησλ
εθπαηδεπφκελσλ ζρέζεηο;
ην εξσηεκαηνιφγην απάληεζαλ 26 εθπαηδεπφκελνη απφ ηνπο 46 πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα. Οη
απαληήζεηο πνπ ιάβακε ζηελ εξψηεζε «Πψο ελεκεξσζήθαηε γηα ην ζρνιείν ελειίθσλ ηεο Άξζηο;» ήηαλ νη εμήο:
Ώπφ θίινπο/ Ήκνπλ εζεινληήο/ Ώπφ κηα θίιε ζηελ Ώιβαλία/ Ώπφ ηελ θφξε κνπ πνπ έξρεηαη ζηελ Άξζηο/ Βίκαη
εζειφληξηα/ έρσ 7 ρξφληα ζηελ Άξζηο, ν άληξαο κνπ ήηαλ άξξσζηνο θαη κηα γπλαίθα κνπ είπε φηη βνεζνχλ
θφζκν θαη θάλνπλ καζήκαηα/ Ώπφ ηελ δηθεγφξν κνπ θαη απφ ην λνζνθνκείν απφ κηα ππεχζπλε πνπ βνεζάεη
θφζκν/ απφ ηε θίιε κνπ/ Βξρφκαζηαλ θαη βνεζνχζακε θαη έηζη κάζακε/ Βίκαη εζειφληξηα απφ ην 2011/ απφ
θίινπο/ Ώπφ ηελ Άξζηο πνπ πήγαηλαλ ηα παηδηά καο/ Ώπφ ηφηε πνπ άλνημε πήγαηλα, πήγαηλα θαη πξηλ ζηνλ
Οδπζζέα/ Ώπφ θίιεο/ Ώπφ κία θίιε/ Πξηλ 5 ρξφληα απφ ηνλ πεζεξφ κνπ/ Βίρα γξαθηεί πξηλ απφ 5 ρξφληα είρε
έξζεη πξψηα ην παηδί θαη κεηά εγψ/ Ώπφ ην παηδί κνπ πνπ ην έθεξλα/ Ώπφ ηνλ ςπρνιφγν ηεο Άξζηο/ κέζσ
ίληεξλεη/ Βίκαζηε εζεινληέο/ Ώπφ θίινπο θαη απφ ην ηληεξλεη/ Ώπφ ηελ δηθεγφξν κνπ.
Αηαπηζηψλνπκε φηη ην ρνιείν Βλειίθσλ έγηλε γλσζηφ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο απφ θίινπο ησλ
εθπαηδεπνκέλσλ ή απφ ηα παηδηά ηνπο πνπ πήγαηλαλ ζην Βιεχζεξν ρνιείν πνπ είλαη ζρνιείν γηα αλειίθνπο
φπνπ εληζρχεηαη ε κάζεζε πνπ δέρνληαη ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε. Κάπνηνη απφ απηνχο ήηαλ θαη εζεινληέο
ζηηο δξάζεηο ηεο Άξζηο πξηλ γίλνπλ εθπαηδεπφκελνη. ε άιιεο πεξηπηψζεηο βνήζεζαλ νη θνηλσληθέο θαη
επαγγεικαηηθέο ζρέζεηο. Κάπνηνη πνπ έξρνληαη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ άδεηα παξακνλήο ή λα πάξνπλ ηελ
ειιεληθή ηζαγέλεηα θαη ηνπο πξνέηξεςαλ (δηθεγφξνη, γηαηξνί, ςπρνιφγνη) λα απνδείμνπλ κέζσ ηνπ ζρνιείνπ ηε
γλψζε ηεο ειιεληθή γιψζζαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ θαη σο εθ ηνχηνπ ηνπο δεζκνχο ηνπ κε ηελ Βιιάδα. Άιισζηε
νη ζπκκεηέρνληεο επηζπκνχλ λα εμαζθήζνπλ ηηο επηθνηλσληαθέο ηνπο δεμηφηεηεο ζην γξαπηφ θαη ζηνλ πξνθνξηθφ
ιφγν. Πεξηιακβάλνληαη ινηπφλ καζήκαηα ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο θαη πνιηηηζκνχ κε απψηεξν ζηφρν ηε
ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο γηα ηελ απφθηεζε ηεο Πηζηνπνίεζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ζηνηρείσλ ηεο
ειιεληθήο ηζηνξίαο θαη ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ (επίπεδν Ώ2), ηνπ επίζεκνπ δειαδή πηζηνπνηεηηθνχ
γισζζνκάζεηαο.
ηελ εξψηεζε αλ ζα ήζειαλ λα κάζνπλ θάηη παξαπάλσ απάληεζαλ 25 άηνκα.
Ώξλεηηθά απαληνχλ πέληε [5] άηνκα
Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο πξφθεηηαη γηα απηνχο πνπ έδσζαλ εμεηάζεηο γηα ην πηζηνπνηεηηθφ
γισζζνκάζεηαο θαη πέηπραλ ζε απηέο, θαζψο έδσζαλ κέρξη ζήκεξα πέληε εθπαηδεπφκελνη θαη πέηπραλ φινη
ζεηηθφ απνηέιεζκα. Τπάξρνπλ φκσο θαη θάπνηνη πνπ δελ κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ ιφγσ επαγγεικαηηθψλ
ππνρξεψζεσλ. Παξαζέηνπκε ηηο αξλεηηθέο απαληήζεηο: «ρη, ρη γηαηί ηειείσζα ην ζρνιείν ην λπρηεξηλφ, Πήγα
θαη ζρνιείν θαη λνζειεπηηθή, έδσζα θαη γηα ηζαγέλεηα ηελ πήξα, Αελ κπνξψ ιφγσ δνπιεηάο»
Οη ππφινηπνη απαληνχλ ζεηηθά σο εμήο: «Ναη, Θα ήζεια, Έπξεπε λα ζπλερίζσ, δπζηπρψο ζηακάηεζα,
Ναη ε βέβαηα, Ναη λα κάζσ λα δηαβάδσ θαη λα γξάθσ, αιιά ζέισ πξψηα λα έρσ κηα ζηαζεξή δνπιεηά, Θέισ λα
κάζσ πεξηζζφηεξα, Πην πνιχ γξαθή, Θέισ λα κάζσ πεξηζζφηεξα έκαζα κφλν ηελ αιθαβήηα, Ώλ κπνξνχζα ζα
ζπλέρηδα, γηα δχν κήλεο ήξζα θαη έκαζα πνιιά πξάγκαηα, Θα ήζεια, Αελ έθαηζα πνιχ γηαηί είρα ππνρξεψζεηο
θαη θπζηθά ζα ήζεια λα κάζσ θάηη παξαπάλσ, Ναη απιά ζέισ λα πξνρσξήζσ φζν γίλεηαη πην πνιχ, Θα ήζεια
αιιά ιφγσ δνπιεηάο δελ κπνξψ. ζα πεξηζζφηεξα κάζεηο θαιχηεξα, Βίκαη πιένλ εθηφο πφιεο, αιιά ζα ήζεια
λα κάζσ αλ ήκνπλ θνληά, Θα ήζεια λα πάξσ ραξηί, Φπζηθά, Πεξηζζφηεξα καζήκα, αιιά δελ έρσ ρξφλν, Ναη
βέβαηα».
Ώπφ ηηο απαληήζεηο ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε αλαδεηθλχεηαη θαη ην πην ζεκαληηθφ εκπφδην ζηελ
κάζεζε πνπ είλαη ε έιιεηςε ρξφλνπ, ιφγσ επαγγεικαηηθψλ θαη νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ, αιιά θαη ε
έιιεηςε ζηαζεξήο εξγαζίαο κε ζπγθεθξηκέλν σξάξην. Οη άλζξσπνη πνπ δελ έρνπλ ζηαζεξφ σξάξην εξγαζίαο
δπζθνιεχνληαη λα δεζκεπηνχλ ζε θάπνηα καζεζηαθή δηεξγαζία.
ηελ εξψηεζε «Ση ζα πεξηκέλαηε ζην κέιινλ απφ ηελ Άξζηο θαη ην ζρνιείν ελειίθσλ» απάληεζα 22
άηνκα σο εμήο: «ρη, Αελ μέξσ, Αελ μέξσ ηη λα πσ, Να κε βνεζήζεη λα βξσ δνπιεηά, Μφλν λα δηαβάδσ θαη λα
καζαίλσ, Ανπιεηά, Θέισ λα κάζσ πεξηζζφηεξα, Να μέξνπκε λα γξάθνπκε θαη λα κηιάκε ζσζηά, ια κηα ραξά
ήηαλ ην κφλν κνπ πξφβιεκα είλαη φηη έρσ δνπιεηέο θαη δελ κπνξψ λα έξζσ θάζε εβδνκάδα, Να κπνξνχζα λα
καζαίλσ αλ είρα ρξφλν, Θέισ άιιεο ψξεο, γηαηί δνπιεχσ θαη ράλσ καζήκαηα, πξνηηκνχζα Κπξηαθή άββαην
πνιχ αξγά κεηά ηηο 9, Κάηη εηδηθά καζήκαηα γηα λα αλαγλσξίζσ θαη ην πηπρίν κνπ ηεο Κηεληαηξηθήο, Γεληθά
ζέισ λα πάξσ ραξηί φηη μέξσ ειιεληθά θαη λα ηειεηψζσ ηα ζεκηλάξηα, Πεξηζζφηεξν γηα ηα παηδηά πνπ δελ
κπνξψ λα βνεζήζσ, Σίπνηα, Θα ήζεια λα κάζσ θάηη πεξηζζφηεξν φηαλ γπξίζσ απφ ηελ Ρφδν πνπ είκαη γηα
δνπιεηά, Θα ήζεια λα πάξσ ραξηί έκαζα θαη λα κηιάσ θαη λα γξάθσ, Θα θάλσ πεξηζζφηεξα καζήκαηα,
Μάζεκα γηα ειιεληθά, Να κάζσ θαιχηεξα ειιεληθά, Αελ έρσ ρξφλν λα έξζσ».
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Δ θπξηφηεξε επηζπκία ινηπφλ είλαη λα κάζνπλ αθφκε θαιχηεξα ηελ ειιεληθή γιψζζα, ζε κία
πεξίπησζε δειψλεηαη ε επηζπκία λα κπνξέζεη λα βνεζήζεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηα παηδηά ηεο. Βκπφδην θαη ζε
απηή ηελ απάληεζε αλαδεηθλχεηαη ε έιιεηςε εξγαζίαο γηα ηελ νπνία επηζπκνχλ λα βνεζεζνχλ απφ ηελ ΜΚΟ
Άξζηο Κνδάλεο θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο ε έιιεηςε ρξφλνπ.
ηελ εξψηεζε «Πνηα ήηαλ ε ζρέζε ζαο κε ηελ εθπαηδεχηξηα ζαο;» απαληνχλ 26 άηνκα σο εμήο: «Πνιχ
θαιή, Βμαηξεηηθή, Πνιχ θαιή, Ήηαλ πάξα πνιχ θαιή, επγεληθή θαη πνιχ επαγγεικαηίαο ζηελ δνπιεηά ηεο,
Καιφο δάζθαινο, θαιή ζρέζε, Σέιεηα, Καιή, κε βνεζνχζε αθφκα θαη ζαλ ςπρνιφγνο, Δ θαιχηεξε, Καιή, αιιά
πνιιέο θνξέο δελ εξρφηαλ νη ζπκκαζήηξηεο θαη δελ γηλφηαλ κάζεκα, Καιή κηα ραξά, Πνιχ θαιή θνπέια, Σέιεηα
κε ηελ πξψηε. ηα αγγιηθά θαη ηνπο ππνινγηζηέο ήηαλ εμαηξεηηθνί, Πνιχ θαιή θαη κε ηνπο δχν, Οη θαζεγεηέο
πξνζπαζνχζαλ θαη βνεζνχζαλ, ήκνπλ πνιχ ηθαλνπνηεκέλε απφ φινπο. Ώθφκα θαη φηαλ πήγαηλα ζηελ κέζε ηνπ
καζήκαηνο πξνζπαζνχζαλ, Βμαηξεηηθή. Κάπνηεο θνξέο εγψ δελ εξρφκνπλ ιφγσ νηθνγελεηαθψλ πξνβιεκάησλ
γηα απηφ εγψ δελ κπνξνχζα λα είκαη ηφζν θαιφο, Πνιχ θαιή, κνπ αξέζνπλ πεξηζζφηεξν νη λέεο δαζθάιεο,
Σέιεηα, άςνγε, Πνιχ θαιή.
ε φιεο ηηο απαληήζεηο αλαδεηθλχεηαη ε εμαηξεηηθή ζρέζε εθπαηδεπνκέλσλ θαη εθπαηδεπηψλ.
ηελ εξψηεζε «Πνηεο ήηαλ νη κεηαμχ ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζρέζεηο» απαληνχλ 25 εθπαηδεπφκελνη σο
εμήο: «Πνιχ θαιή, Πνιχ θαιέο, Καιέο, Βμαηξεηηθή, Καιή, δελ είρα πξφβιεκα κε θαλέλαλ, Σέιεηα, ηέιεηα είλαη
ζαλ πάκε γηα λα κάζνπκε θαη πεξλάκε ρξφλν ζαλ άιιν ζπίηη θαη ληψζνπκε θαιχηεξα θαη είλαη κηα παξέα θαη κηα
επθαηξία λα θχγνπκε απφ ην ζπίηη, Πνιχ θαιέο, αιιά δελ παξαθνινπζνχζαλ πάληα, Μηα ραξά , ηέιεηα, Καιή,
Πνιχ θαινί, Πνιχ θαιή, αθφκα θαη ηψξα ηνπο έρσ θίινπο ζην facebook, Άξηζηεο, Ήηαλ άξηζηε κε φιν ηνλ
θφζκν είκαη αγαπεκέλνο, Ναη δελ είρα θαλέλα πξφβιεκα, Πνιχ θαιή, θηιηθή
ηελ εξψηεζε αλ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ φζα κάζαλε ζηελ Άξζηο ιάβακε 26 απαληήζεηο φπνπ
δειψλνπλ φηη νη 25 απφ ηνπο 26 ηθαλνπνηεκέλνη.
ηελ εξψηεζε αλ βειηίσζαλ ηε ρξήζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο απαληνχλ θαη νη 26 ζεηηθά.
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ηηο εμεηάζεηο ζπκκεηείραλ 5 άηνκα

Πέηπραλ ζεηηθφ απνηέιεζκα φινη.
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Δ δξάζε πινπνηείηαη ινηπφλ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη είλαη θαζαξά
εζεινληηθή, δελ ζηεξίδεηαη ζε πφξνπο θαη παξέρεηαη δσξεάλ γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Σν κφλν πνπ είλαη
απαξαίηεην λα πιεξψζνπλ νη εθπαηδεπφκελνη είλαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο εμεηάζεηο. ε απηή ηελ ρξεκαηηθή
ζπκκεηνρή αλαθέξεηαη θαη ε κία απφ ηηο 5 απαληήζεηο πνπ ιέεη φηη πιήξσζε θάηη.
Ώλ ζπλνςίζνπκε απφ ηελ νπηηθή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ππάξρεη απφιπηε ηθαλνπνίεζε, κε κφλν εκπφδην
ηελ κε ζηαζεξή επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε θαη ηηο νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο. Δ ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο
ήηαλ πεηπρεκέλε γηα φζνπο ηελ απνηφικεζαλ.
ηνπο εθπαηδεπηέο ηέζεθαλ νη θάησζη εξσηήζεηο: Ώπφ πνχ αθνχζαηε γηα ην ζρνιείν ελειίθσλ ηεο
Άξζηο; Πψο απνθαζίζαηε λα ζπκκεηάζρεηε σο εθπαηδεχηξηα/εο ζην ζρνιείν ελειίθσλ ηεο Άξζηο; Γηαηί
απνθαζίζαηε λα γίλεηε εζειφληξηα/-εο; Πφζα ρξφληα είζαζηε εζεινληήο/-ηξηα; Πηζηεχεηε φηη είλαη
απνηειεζκαηηθή ε εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο ζε ελήιηθεο; Βθηηκνχλ ηελ εζεινληηθή εξγαζία νη εθπαηδεπφκελνη;
Πνηεο ήηαλ νη κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο; Πνηεο ήηαλ νη ζρέζεηο κε ηελ εθπαηδεχηξηα/-ή;
Ώπάληεζαλ ζηηο εξσηήζεηο 10 απφ ηνπο 11 εθπαηδεπηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ δξάζε. Γηα ην
ζρνιείν ηεο Άξζηο άθνπζαλ απφ: Ώπφ ην ίληεξλεη, Ώπφ θίινπο, Ώπφ ην δηαδίθηπν, Ώπφ ζπδεηήζεηο., απφ κηα
θίιε, απφ θνηλνχο γλσζηνχο πνπ είραλ επηζθεθηεί ην ζρνιείν ηεο άξζηο, Φίινη, Ώπφ θίιν, Ώπφ ηε ζειίδα ηνπ
facebook.
ηελ εξψηεζε γηαηί απνθάζηζαλ λα ζπκκεηάζρνπλ σο εθπαηδεπηέο απαληνχλ: Ήζεια λα πξνζθέξσ ζε
αδχλακνπο αλζξψπνπο, Μίιεζα κε έλαλ θίιν πνπ ήηαλ θαη απηφο εθπαηδεπηήο θαη κνπ κίιεζε κε ζεξκά ιφγηα,
Πέξα απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ ζπληαμηνχρνπ θαη σο ηζηνξηθφο ήζεια λα κεηαδψζσ ηηο γλψζεηο κνπ, φζν απηφ ήηαλ
εθηθηφ, απφ ζέιεζε γηα πξνζθνξά, Ο εζεινληηζκφο είλαη ζηάζε δσήο Βπίζεο έρσ ειεχζεξν ρξφλν, είρα
ειεχζεξν ρξφλν θαη ήηαλ κεγάιε ε ραξά κνπ λα βνεζήζσ θαη λα πξνζθέξσ ηηο γλψζεηο κνπ, Αηάζεζε
πξνζθνξάο, Βίρα εκπεηξία θαη ήζεια λα πξνζθέξσ εζεινληηθά ζην θνκκάηη απηφ, γηα ηελ εκπεηξία, Ανχιεπα
ήδε 3 ρξφληα ζην Βιεχζεξν ρνιείν ηνπ δεκνηηθνχ θαη ην θαινθαίξη ηνπ 2015 μεθίλεζα κε ελήιηθεο χξνπο
πξφζθπγεο πνπ δηέκελαλ πξνζσξηλά ζηελ πεξηνρή ηεο Κνδάλεο.
Αηαπηζηψλνπκε απφ ηηο απαληήζεηο ηελ δηάζεζε πξνζθνξάο ζηνλ ζπλάλζξσπν θαη ηελ αλάγθε λα
κεηαδψζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζε άιινπο αλζξψπνπο.
ηελ εξψηεζε πφζα ρξφληα είλαη εζεινληέο απαληνχλ:
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ηελ εξψηεζε αλ πηζηεχνπλ φηη είλαη απνηειεζκαηηθή ε εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο ζε ελήιηθεο απαληνχλ
ελλέα εθπαηδεπηέο σο εμήο: Ναη, Ώξθεηά, ΐνεζάεη νπσζδήπνηε, αιιά αλ είλαη απνηειεζκαηηθή είλαη
ππνθεηκεληθφ, λαη, Καη βέβαηα είλαη!, ζεσξψ φηη ηίπνηα δελ είλαη αθαηφξζσην! Παξάιιεια φκσο είλαη θαη
ζρεηηθφ θαηά πφζν ζέιεη ν εθπαηδεπηηθφ λα βνεζήζεη θαη ν ελήιηθαο λα εθπαηδεπηεί, αλαιφγσο ηε δηάζεζε θ ηνλ
ηξφπν δηδαζθαιίαο, Πηζηεχσ φηη κε ζσζηή νξγάλσζε ηνπ δηδαθηηθνχ πιάλνπ θαη ηε ρξήζε θαηάιιεινπ
εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, πξνζαξκνζκέλνπ ζηηο αλάγθεο ηνπ ηκήκαηνο, ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κπνξεί λα είλαη
εμαηξεηηθά παξαγσγηθή.
πλεπψο απαληνχλ ζην ζχλνιφ ηνπο νη εθπαηδεπηέο ζεηηθά φηη ε εθκάζεζε είλαη απνηειεζκαηηθή.
ινη νη εθπαηδεπηέο πηζηεχνπλ φηη εθηηκνχλ ηελ εζεινληηθή εξγαζία νη εθπαηδεπφκελνη.
ηελ εξψηεζε πνηεο ήηαλ νη κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο απαληνχλ νη εθπαηδεπηέο: Ώλαπηχζζνληαη εμαηξεηηθέο
θηιηθέο ζρέζεηο, έσο θαιέο, Πνιχ θαιέο, θαιέο, Άξηζηεο, θαη απηφ είλαη ζρεηηθφ αιιά ζεσξψ φηη ν εζεινληηζκφο
ελψλεη ηνπο αλζξψπνπο πνπ ζέινπλ πξαγκαηηθά λα βνεζήζνπλ, Καιέο, Πνιπ θαιέο θαη θηιηθέο, ζρεηηθά θαιεο,
Φηιηθέο
ηελ εξψηεζε πνηεο ήηαλ νη ζρέζεηο κε ηελ εθπαηδεχηξηα/ηε απαληνχλ φηη ήηαλ: θαιέο, Ώλαπηχζζνληαη
εμαηξεηηθέο θηιηθέο ζρέζεηο, κε εθηίκεζε ζηνλ εθπαηδεπηή θαη ην έξγν ηνπ, Καιέο, αλ θαη νη πεξηζζφηεξνη
έιεηπαλ αξθεηέο θνξέο, Βπίζεο, άξηζηεο, ζα απαληήζσ φηη είλαη ζρεηηθφ θαη απηφ πάιη! ίγνπξα ππάξρεη
εθηίκεζε θαη ζεβαζκφο θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο πνπ είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ δηαπαηδαγψγεζε φισλ ησλ
αλζξψπσλ!!!, Πνιχ θαιέο, Άξηζηεο, Πνιχ θαιέο, Βμαηξεηηθά θηιηθέο, επίζεο ε αιιειεπίδξαζε ραξαθηεξηδφηαλ
απφ έληνλε αληαιιαγή γισζζηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ.
Ώλ ζπλνςίζνπκε ινηπφλ αλαδεηθλχεηαη θαη απφ ην εξσηεκαηνιφγην ησλ εθπαηδεπηψλ φηη νη ζρέζεηο πνπ
αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ηφζν ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, αιιά θαη ησλ ηειεπηαίσλ κε ηνλ εθπαηδεπηή είλαη εμαηξεηηθέο
θαη θαηαηείλνπλ ζηελ απνηειεζκαηηθή κάζεζε. Μνλαδηθφ εκπφδην είλαη ε έιιεηςε ρξφλνπ πνπ ππάξρεη ζε
θάπνηεο πεξηπηψζεηο ηφζν γηα ηνπο εθπαηδεπηέο φζν θαη γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο.
Βλ θαηαθιείδη: ε εζεινληηθή πξνζθνξά καζεκάησλ ειιεληθή γιψζζαο θαη πνιηηηζκνχ ζηελ Άξζηο
Κνδάλεο ππήξμε έλα εμαηξεηηθφ παξάδεηγκα απηννξγαλσκέλεο θνηλφηεηαο κε ζθνπφ ηελ κεηάδνζε γλψζεο. Δ
ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ην ζεηηθφ απνηέιεζκα ζηηο εμεηάζεηο απνδεηθλχεη φηη είλαη έλα
εγρείξεκα πνπ ζηέθζεθε κε επηηπρία.
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Δ δηεζλήο ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2007 αλέηξεςε ην νηθνλνκηθφ θαζεζηψο θαη ηελ
ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα ησλ ρσξψλ ηεο επξσδψλεο. Δ κεηαβνιή απηή, πνπ ήηαλ ηδηαίηεξα κεγάιεο
έληαζεο θαη δηάξθεηαο ζηελ Βιιάδα, είρε σο απνηέιεζκα ηελ παξέκβαζε δηεζλψλ αξρψλ ζηηο απνθάζεηο θαη ηηο
πνιηηηθέο ησλ θπβεξλήζεσλ. Δ αλάγθε δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη θπξίσο νη δεζκεχζεηο ηεο ρψξαο
απέλαληη ζηνπο ζεζκνχο ηνπ επξσπατθνχ θαη παγθφζκηνπ νηθνλνκηθνχ θαηεζηεκέλνπ (Βπξσπατθή Βπηηξνπή,
Βπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα, Αηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν) πξνθάιεζαλ αιιαγέο, εθηφο ησλ άιισλ, θαη ζην
πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο. Δ ζπδήηεζε γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
ζπζηήκαηνο επαλήιζε ζην πξνζθήλην θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ απνηέιεζε βαζηθφ ζεκείν ηεο
κεηαξξπζκηζηηθήο πνιηηηθήο. Δ εξγαζία απηή επηρεηξεί λα δηεξεπλήζεη ηηο επηξξνέο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηηο
λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ ςεθίζηεθαλ απφ ην Βιιεληθφ Κνηλνβνχιην ηελ πεξίνδν 2010-2014 θαη αθνξνχλ ηελ
αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Βηδηθφηεξα, (α) θαηαγξάθνληαη νη δεζκεχζεηο ηεο ρψξαο σο πξνο ηελ
εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή (β) παξνπζηάδεηαη ε πνξεία δηακφξθσζεο θαη πινπνίεζεο ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ
ςεθίζηεθε απφ ηηο θπβεξλήζεηο ηελ πεξίνδν 2010-2014 θαη (γ) δηεξεπλάηαη ε πξννπηηθή ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζηελ Βιιάδα. Δ εξγαζία θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην πνπ
ςεθίζηεθε θαη εθαξκφζηεθε ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν δελ θαηνξζψλεη λα ειέγμεη απνηειεζκαηηθά ην
εθπαηδεπηηθφ έξγν, είηε ιφγσ ηεο κνλνκεξνχο αμηνιφγεζεο παξαγφλησλ είηε ιφγσ ηεο πιεκκεινχο εθαξκνγήο
ηνπ απφ αξρέο πνπ είλαη απνδπλακσκέλεο.
Λέμεηο-θιεηδηά: εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, νηθνλνκηθή θξίζε, αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, αμηνιφγεζε
εθπαηδεπηηθψλ
ABSTRACT
The international financial crisis of 2007 negated the economic status and the financial stability of the eurozone
countries. This alteration, which has been of great intensity and duration in Greece,
has led to the interference of international authorities in government decisions and policies. The need for fiscal
management, and in particular the commitments of the country towards the institutions of the European and
world financial institutions (European Commission, European Central Bank, International Monetary Fund), have
brought about changes, among others, in the field of education. The debate on the quality and effectiveness of
the educational system has returned to the forefront and the evaluation of the educational project has been a key
point of the reformative policy. This essay attempts to investigate the influences of the economical crisis on the
legislative arrangements that were voted by the Greek Parliament in the period 2010-2014 concerning the
evaluation of the educational project. In particular, (a) the country's commitments concerning the educational
policy are recorded; (b) the course of the formulation and implementation of the legislative framework which
was voted by the governments for the period 2010-2014 is depicted; and (c) the prospect of evaluation of the
educational project in Greece is being analysed. The essay concludes that the regulatory framework that was
voted and implemented in the certain period does not manage to control effectively the educational project either
due to unilateral evaluation of factors or due to its defective implementation by weakened authorities.
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Ζ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ: Ο ΟΡΗΜΟ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ.
Σελ πεξίνδν 2010-2014 θαη ζηα πιαίζηα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ επηθξαηνχζε ζηε ρψξα ε
θπβέξλεζε ηνπ ΠΏ.Ο.Κ. πξνρψξεζε ζηε εηζαγσγή λέσλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ κε ζηφρν ηελ εθαξκνγή ελφο
ζπζηήκαηνο επνπηείαο θαη ειέγρνπ ζηελ δεκφζηα εθπαίδεπζε. ΐαζηθφ επηρείξεκα εδψ ήηαλ ε αλάγθε
πξνζαξκνγήο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηα επξσπατθά θαη δηεζλή πξφηππα,
θαζψο, επίζεο, θαη ζηηο επηηαγέο πνπ πξνέθππηαλ απφ ηηο δεζκεχζεηο ηεο ρψξαο απέλαληη ζε ζεζκνχο ηνπ
παγθφζκηνπ νηθνλνκηθνχ θαηεζηεκέλνπ (ΤΠ.Α.ΐ.Μ.Θ., 2010: 1· Τ.ΠΏΕ.Θ.Π.Ώ., 2012: 5). Σν πξψην λνκνζεηηθφ
θείκελν επί ππνπξγίαο Ώ. Αηακαληνπνχινπ ζα εζηηάζεη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ (λ.
3848/2010) θαη ζα επηρεηξήζεη λα ζπλδπάζεη δηαδηθαζίεο απηφ- θαη εηεξφ-αμηνιφγεζεο ζε επίπεδν ζρνιηθήο
κνλάδαο. ΐαζηθφο ζπληειεζηήο θαη θνξέαο αμηνιφγεζεο αλαδεηθλχεηαη, ζχκθσλα κε ηα πνιηηηθά θείκελα, πνπ
πξνσζεί ε πνιηηηθή εγεζία ηνπ ΤΠΏΕ.Θ.Π.Θ. ν χιινγνο Αηδαζθφλησλ. Δ φιε δηαδηθαζία ζπλεπηθνπξείηαη απφ
ηε δηνηθεηηθή ηεξαξρία ηεο εθπαίδεπζεο, δειαδή, ηνλ ρνιηθφ χκβνπιν θαη ηνλ Αηεπζπληή, ελψ έλα ηξίηνο
θνξέαο εθείλνο ηνπ «θξηηή» δχλαηαη λα αμηνπνηεζεί απφ ηνπο παξάγνληεο ηνπ ζρνιείνπ (Βγθχθιηνο,
Γ1/37100/31-03-10· ΚΒΒ, 2010, 2011).
Σα βαζηθά ζεκεία ηνπ κνληέινπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηελ πεξίνδν απηή είλαη:
(α) ζηελ δηαδηθαζία ζπκκεηέρνπλ φινη νη παξάγνληεο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο: καζεηέο, εθπαηδεπηηθνί, γνλείο
θαη πξντζηάκελεο αξρέο. Σελ ίδηα ζηηγκή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη εμσεθπαηδεπηηθνί παξάγνληεο (π.ρ.
θξηηήο) εθφζνλ ην απνθαζίζεη ν χιινγνο Αηδαζθφλησλ.
(β) ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θνηλνπνηνχληαη ζηνπο γνλείο, ηηο πξντζηάκελεο
αξρέο θαη ηαπηφρξνλα αμηνπνηνχληαη απφ ηελ ίδηα ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα γηα ηε δηαηχπσζε ζηφρσλ θαη δξάζεσλ
κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ.
(γ) ε δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο: φπσο ζπλεληεχμεηο,
εξσηεκαηνιφγηα, θιείδεο παξαηήξεζεο.
(δ) ην ηδηαίηεξα θαηλνηφκν ζηνηρείν πνπ εηζάγεηαη ηελ πεξίνδν απηή είλαη ε αμηνιφγεζε νκνηέρλσλ (peer
evaluation), ε νπνία δηελεξγείηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηεξίδεηαη ζε παξαηήξεζε θαη
θξίζε ζπλαδέιθσλ.
(ε) ε δηαδηθαζία ζε πξψηε θάζε ζα ζηεξηρηεί ζε πεηξακαηηθή εθαξκνγή (λ. 3848/2010· Βγθχθιηνο,
Γ1/37100/31-03-10).
Παξάιιεια ην 2011 ζπληάρζεθε θαη αλαθνηλψζεθε ε επίζεκε έθζεζε ηνπ ΟΟΏ (OECD, 2011), ζηελ
νπνία ζπλδέεηαη ην κέιινλ ηεο επεκεξίαο ηεο Βιιάδαο κε ηε βειηίσζε ηεο επίδνζεο ζηελ εθπαίδεπζε
πξνθεηκέλνπ λα ηνλσζεί ε παξαγσγηθφηεηα θαη λα βειηησζνχλ ηα απνηειέζκαηα ζε θνηλσληθφ επίπεδν.
πζηήλεη λα αμηνπνηήζεη ηηο δαπάλεο ηεο γηα λα αληηκεησπίζεη ηηο αδπλακίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο
ιακβάλνληαο ππφςηλ ηνπο δείθηεο αληίζηνηρεο εκπεηξίαο ζε άιιεο ρψξεο. Βπηζεκαίλεη δε φηη ε κειινληηθή
νηθνλνκία θαη πνηφηεηα δσήο ζηελ Βιιάδα ζα εμαξηεζεί απφ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη επίδνζεο ηεο
εθπαίδεπζεο, ζεβφκελε παξάιιεια ηηο δεζκεχζεηο ηεο έλαληη ζηελ ηζνλνκία θαη ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε.
Δ κείδνλα πξφθιεζε πνπ αληηκεησπίδεη ε Βιιάδα είλαη ζηε δεκηνπξγία κηαο θνπιηνχξαο αμηνιφγεζεο θαζψο
ηζηνξηθά επηθξαηεί θιίκα δπζπηζηίαο σο πξνο ηηο εμσηεξηθέο αμηνινγήζεηο θαη θπξίσο φζνλ αθνξά ηελ
αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.
Δ εθπαίδεπζε ζηελ Βπξψπε ζεσξείηαη παξάγνληαο αλαβάζκηζεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο πνηφηεηαο
δσήο (Κνιπκπάξε, 2016). Δ Βιιάδα ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο αιιά θαη ηεο έιιεηςεο κεηαξξπζκίζεσλ ζηνλ
ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο (ΟΟΏ, 2011:8).
Χο ελδερφκελε ιχζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αδπλακηψλ ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο νξίδεηαη ε
αμηνιφγεζε, θαζψο ε Βιιάδα είλαη κηα απφ ηηο ιίγεο επξσπατθέο ρψξεο πνπ δελ έρνπλ εμσηεξηθή αμηνιφγεζε
ηεο κάζεζεο ή εμσηεξηθή αμηνιφγεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ηεο δηδαζθαιίαο ή νπνηνδήπνηε άιιν αλάινγν
κεραληζκφ ζχγθξηζεο γηα ηε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο. Βμαηξείηαη ε ζπκκεηνρή ηεο Βιιάδαο ζην πξφγξακκα PISA
θαη νη εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο ηνπ παλεπηζηεκίνπ. Έλα κειαλφ ζεκείν ηενπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο
είλαη ε έιιεηςε αμηφπηζησλ δεηθηψλ πνπ λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεα θαη ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Σν ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα βαζίδεηαη ζε νκνηνγελή εξγαιεία γηα
ηε κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ αμηνινγείηαη ε πνηφηεηα ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ε πξαγκαηηθή επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ (ΟΟΏ, 2011:58).
πλεπψο πξνηείλεηαη έλα ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε ζε ζρνιηθφ,
πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν.
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ην πιαίζην απηφ, ε θπβέξλεζε ζπλεξγαζίαο (ΝΑ-ΠΏΟΚ-ΑΔΜΏΡ) πνπ πξνέθπςε ζηηο βνπιεπηηθέο
εθινγέο ηνπ 2012 ζα ζπλερίζεη ηελ πνιηηηθή πξσηνβνπιία ηεο πξνεγνχκελεο θπβέξλεζεο. Σα κέηξα θαη νη
πνιηηηθέο πνπ εθαξκφζηεθαλ κεηά ην 2012 επηρείξεζαλ λα νινθιεξψζνπλ ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ην ζχζηεκα
επνπηείαο. Δ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ πνπ πξνσζήζεθε ην 2010 άθελε εθηφο ηεο ππεξεζηαθήο
θξίζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνινίπσλ παξαγφλησλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
ζπζηήκαηνο. Έηζη ζηε θάζε απηή ην Τπνπξγείν Παηδείαο επηρεηξνχζε ηε δηακφξθσζε ελφο νινθιεξσκέλνπ
πιέγκαηνο επνπηείαο θαη ειέγρνπ ζηελ εθπαίδεπζε. ΐαζηθφ επηρείξεκα παξέκελε ν εμνξζνινγηζκφο ηνπ
δηνηθεηηθνχ κεραληζκνχ θαη ε ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
ζπζηήκαηνο (Κνιπκπάξε, 2018). Σν επφκελν δηάζηεκα ε πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ αλαζέηεη ζε
επηζηεκνληθή επηηξνπή λα κειεηήζεη θαη λα θαηαζέζεη ζρεηηθή πξφηαζε (Τ.Ώ. 94246/17-08-2012).
Δ ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε πεξηειάκβαλε ηα εμήο επηκέξνπο ζπζηήκαηα:
(α) αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ (ΏΒΒ).
(β) ππξακηδηθή ηεξαξρηθή αμηνιφγεζε κε δηαδηθαζίεο up down
(γ) εμσηεξηθή αμηνιφγεζε ζρνιηθψλ κνλάδσλ, πνιηηηθψλ απνθάζεσλ, ελεξγεηψλ, δνκψλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ
ππνπξγείνπ (Τ.ΠΏΕ.Θ.Π.Ώ.-Οκάδα Βξγαζίαο, 2012).
Σν πξψην ζχζηεκα ζηεξίρηεθε ζηελ ππνπξγηθή απφθαζε (Τ.Ώ. 30972/Γ1/5-03-2013) πνπ θέξεη ηνλ
ηίηιν «Ώμηνιφγεζε ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο – Αηαδηθαζία Ώπηναμηνιφγεζεο» (ΦΒΚ,
614ΐ/15-03-2013). ηελ Τ.Ώ. πξνβιεπφηαλ ε επέθηαζε ηεο δηαδηθαζίαο ζε φιεο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο
ρψξαο. Σν δεχηεξν ζχζηεκα πνπ ελέπιεθε ηε δηνηθεηηθή ηεξαξρία ηεο εθπαίδεπζεο θαη θαηέιεγε ζην δηδαθηηθφ
πξνζσπηθφ ζηεξηδφηαλ ζε πνηνηηθά πξφηππα κε βαζκνινγηθή απεηθφληζε (Π.Α. 152/2013). Σν ζεκαληηθφ
ζηνηρείν εδψ είλαη φηη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο δηακνξθψζεθαλ πνηνηηθέο θιείδεο κε
παξαδείγκαηα θαη δηελεξγήζεθαλ αληίζηνηρεο επηκνξθψζεηο. Σν επηκνξθσηηθφ πιηθφ ζπληάρζεθε απφ κέιε ηεο
επηηξνπήο (Μαηζαγγνχξαο θ.ά., 2014) θαη ηηο δηαδηθαζίεο επηκφξθσζεο αλέιαβε ην Ελζηηηνχην Βθπαηδεπηηθήο
Πνιηηηθήο (Ε.Β.Π.). Σν Ε.Β.Π. ζπζηάζεθε ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν, ελζσκάησζε ην Παηδαγσγηθφ Ελζηηηνχην θαη
πξνβιεπφηαλ λα ζπζηήζεη επηηξνπέο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ ηεο αμηνιφγεζεο (Τ.Ώ. 30972/Γ1/5-03-2013,
άξζξν 8). Σαπηφρξνλα ζηε δηθαηνδνζία ηνπ βξηζθφηαλ ε ιεηηνπξγία εηδηθήο πιαηθφξκαο, κε ηνλ ηίηιν
«Παξαηεξεηήξην Ώμηνιφγεζεο» πνπ πξνβιεπφηαλ λα θηινμελεί θαιέο πξαθηηθέο απφ ηηο εθαξκνγέο ηεο
αμηνιφγεζεο θαη λα ηξνθνδνηεί κε πιεξνθνξίεο ηα ζρνιεία θαη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο γηα δεηήκαηα
επνπηείαο θαη ειέγρνπ ζηελ εθπαίδεπζε. Σν Ε.Β.Π. καδί κε ηελ Ώλεμάξηεηε Ώξρή Αηαζθάιηζεο ηεο Πνηφηεηαο
ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη ηε Αεπηεξνβάζκηα Βθπαίδεπζε (Ώ.ΑΕ.Π.Π.Α.Β.) ζπγθξνηνχζαλ ην ηξίην θαηά ζεηξά
ζχζηεκα πνπ πξνβιεπφηαλ λα ιεηηνπξγεί σο θνξέαο εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο (λ. 4142/2013, άξζξν 1 παξ. 1-2,
εδάθην α). ηηο βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ηεο Ώ.ΑΕ.Π.Π.Α.Β. ήηαλ λα επνπηεχεη ηηο δηαδηθαζίεο, λα κεηαμηνινγεί θαη
λα γλσκνδνηεί ζην Τπνπξγείν Παηδείαο.
Έλα εκθαλέο ζηνηρείν ζηα κέηξα πνπ πξνηάζεθαλ γηα ηελ ππεξεζηαθή θξίζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ήηαλ
φηη πξνσζνχζαλ δηαδηθαζίεο πνπ νδεγνχζαλ ζηνλ «κεηαζρεκαηηζκφ ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο ζε επάγγεικα
θαξηέξαο» (Κνιπκπάξε, 2018). ην πιαίζην απηφ, ν ΟΟΏ ζπζηήλεη ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ησλ
πξαθηηθψλ αμηνιφγεζεο ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηηο πνιηηηθέο γηα ηελ πξνζέιθπζε, αλάπηπμε θαη
δηαηήξεζε ησλ απνηειεζκαηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ (OECD, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015), ηε δεκηνπξγία
απνηειεζκαηηθνχ δηδαθηηθνχ θαη καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (OECD, 2009·
Παπαδνπνχινπ, 2017, 2018).
Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
Σν έξγν «Ώμηνιφγεζε ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ-Αηαδηθαζία Ώπηναμηνιφγεζεο» απνηέιεζε βαζηθή
πνιηηηθή πξνηεξαηφηεηα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ζην πιαίζην ηνπ «Νένπ ρνιείνπ». Δ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ
εληάρζεθε ζηηο δξάζεηο ηνπ ΒΠΏ («Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο 1,2,3 – Οξηδφληηα Πξάμε» κε MIS295381) θαη
δηήξθεζε απφ ηνλ Ενχλην ηνπ 2010 έσο ηνλ Αεθέκβξην ηνπ 2012. ην έξγν ηεο ΏΒΒ ζπκκεηείραλ 500 πεξίπνπ
ζρνιηθέο κνλάδεο απφ φιεο ηηο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο, 6.000 εθπαηδεπηηθνί θαη 500 πεξίπνπ ρνιηθνί χκβνπινη
ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη ηεο Αεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
Μεηά ηελ πεηξακαηηθή εθαξκνγή πξνβιεπφηαλ ε γελίθεπζε ηεο ΏΒΒ ζε φια ηα ζρνιεία ηεο ρψξαο. Δ
δηαδηθαζία πνπ έπξεπε λα αθνινπζήζνπλ ηα ζρνιεία ήηαλ ε αθφινπζε:
1. Γηα ην έηνο 2013-2014: Γεληθή Βθηίκεζε ηεο εηθφλαο ηνπ ζρνιείνπ θαη Εεξάξρεζε Πξνηεξαηνηήησλ γηα
επηινγή θαη δηακφξθσζε ρεδίνπ Αξάζεο.
2. Γηα ην έηνο 2014-2015 πνπ ζεσξείην 2ν έηνο ζηα πιαίζηα ηεο ΏΒΒ: ρεδηαζκφο Αξάζεο θαη
3. χληαμε θαη ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο Βηήζηαο Έθζεζεο Ώμηνιφγεζεο ηνπ ζρνιείνπ.
Πίλαθαο 1
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Πιήζνο ζρνιείσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ αλά βαζκίδα εθπαίδεπζεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ ΑΔΔ
Βαζκίδα εθπαίδεπζεο
Πξνζρνιηθή Ώγσγή
Πξσηνβάζκηα Βθπαίδεπζε
Αεπηεξνβάζκηα Βθπαίδεπζε
χλνιν

Πιήζνο
ζρνιείσλ
120
172
212
504

Δθπαηδεπηηθνί πνπ
ζπκκεηείραλ
455
1932
3604
5.991

Πεγή: Παζηάο θ.ά., (2012), πλνπηηθή Έθζεζε Ώπνηειεζκάησλ ΏΒΒ, ΤΠΏΕΘΠΏ-ΕΒΠ, 2012: 6.
g.
Χζηφζν, ζην Παξαηεξεηήξην ηεο ΏΒΒ εθηφο απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή θαη ηηο δξάζεηο πνπ
δηελεξγήζεθαλ εθείλε ηελ πεξίνδν (2010-2012) δελ εκθαλίδεηαη θάπνην ζηνηρείν πνπ λα επηβεβαηψλεη φηη ε ΏΒΒ
γεληθεχηεθε ζε φια ηα ζρνιεία ηεο ρψξαο ζχκθσλα κε ην ζεζκηθφ πιαίζην. Τπάξρνπλ βέβαηα ζεκαληηθέο
πιεξνθνξίεο θαη ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη ελδηαθεξφκελνπο
θνξείο αιιά απφ φηη δείρλεη ν δηθηπαθφο ηφπνο ηνπ ΕΒΠ ζε εζεινληηθή βάζε θαζψο ην λνκνζεηηθφ πιαίζην,
νπζηαζηηθά, έκεηλε αλελεξγφ. Βπεηδή ην απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν
πνπ ιείπεη ζηελ Βιιάδα ην πξφγξακκα ηεο απηναμηνιφγεζεο ηνπ ζρνιείνπ φπσο πξνηείλεη ν ΟΟΏ πξέπεη λα
ζπλερηζηεί σο θεληξηθή πξνηεξαηφηεηα θαη ην κνληέιν ζα πξέπεη λα επεθηαζεί ζε φια ηα ζρνιεία ην
ζπληνκφηεξν δπλαηφ (ΟΟΏ, 2011:59). Παξφιν πνπ ε απηναμηνιφγεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ εηζήρζε
ζηαδηαθά ζηελ Βιιάδα θαη θαηαβιήζεθαλ πξνζπάζεηεο λα ζεζπηζηνχλ αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, ηα αλεπαξθή
εμσηεξηθά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηελ εγθπξφηεηα θαη ηε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ ζηνηρείσλ επίδνζεο αλά καζεηή,
δάζθαιν θαη ζρνιηθή κνλάδα πεξηνξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνζπαζεηψλ θαη δεζκεχνπλ ηε
δηαρείξηζε ζε φια ηα επίπεδα (ΟΟΏ, 2011:60).
Δ δηαδηθαζία up down πνπ πξνβιεπφηαλ κε ην Π.Α. 152/2013 μεθίλεζε γηα ηα ζηειέρε εθπαίδεπζεο ηνλ
Ώχγνπζην ηνπ 2014 θαη ηνλ Οθηψβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο γηα ηνπο Αηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Δ δηαδηθαζία
απηή κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο πεξηνξίζηεθε ζηελ εθαξκνγή κφλν ηνπ 50% ησλ δεηθηψλ ηνπ Π.Α.
152/2013. Σν επφκελν δηάζηεκα κεηά απφ ζπλερείο αλαβνιέο ε δηαδηθαζία δηεθφπε θαζψο ε λέα πνιηηηθή εγεζία
ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο απνθάζηζε ηελ αλαζηνιή ησλ δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο (Τ.Ώ. Ώ-71/115305/Α2-2207-2014).
Ώληίζηνηρα ε Ώ.ΑΕ.Π.Π.Α.Β. πνπ φθεηιε ζηα πιαίζηα ηεο απνζηνιήο ηεο λα αμηνινγεί ηελ πνηφηεηα ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη λα ππνζηεξίδεη γεληθφηεξα ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ζε έθζεζε πνπ ζα
δεκνζηνπνηήζεη ην 2014-2015 ζα επηζεκάλεη ηα εμήο ζεκεία:
(α) πξνθχπηνπλ επηθαιχςεηο, αληηθάζεηο θαη εξκελεπηηθά θελά ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην
(β) ε ζηειέρσζε Μεηξψνπ Ώμηνινγεηψλ θαη αληίζηνηρσλ Βπηηξνπψλ Ώμηνιφγεζεο Βθπαηδεπηηθνχ
Έξγνπ ήηαλ δχζθνιε θαη δελ εμαθνινπζεί λα παξνπζηάδεη ειιείςεηο. εκαληηθνί ιφγνη εδψ είλαη ηα απμεκέλα
πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε θηλήηξσλ.
(γ) ε αμηνιφγεζε ζπλδέζεθε κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη νδήγεζε ζηε δηακφξθσζε αξλεηηθήο ζηάζεο
ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο. Δ εηθφλα απηή ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη ε αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ήηαλ απφξξνηα ηνπ λ. 4024/2011 πνπ είρε ζηφρν ηε δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο ρψξαο (βι. επίζεο λ.
4336/2015), αιιά θαη αιιαγέο πνπ είραλ ήδε ζεκεησζεί ζηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ηνπ δηδαθηηθνχ
πξνζσπηθνχ εθηηκήζεθε φηη πξφθεηηαη γηα «κλεκνληαθή επηηαγή». Ώληίζηνηρα αληηδξάζεηο ζεκεηψζεθαλ απφ ηα
εθπαηδεπηηθά ζπλδηθάηα.
(δ) ε απαηηνχκελε επηκφξθσζε ησλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο έγηλε ζε αζθπθηηθά ρξνληθά πεξηζψξηα.
(ε) πθίζηαηαη ζνβαξή έιιεηςε ζπγθξίζηκσλ δεηθηψλ πνηφηεηαο γεγνλφο πνπ θαζηζηά δχζθνιε
νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία απνηίκεζεο θαη κεηαμηνιφγεζεο.
(ζη) ε λέα πνιηηηθή εγεζία ηνπ ΤΠ.Β.Π.Θ. δελ επηρείξεζε λα δηαζθαιίζεη θνηλή θηινζνθία θαη λα
επηθαιχςεη θελά ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην (Ώ.ΑΕ.Π.Π.Α.Β, 2015).
ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2014 νη αξρέο ππνβάιινπλ ηαθηηθά κηα γξαπηή έθζεζε γηα ηελ πξφνδν πνπ έρεη
επηηεπρζεί ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ιεπηνκεξέο θπιηφκελν εκεξνιφγην γηα
ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ κέηξσλ πνπ εθθξεκνχλ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2014. Δ έθζεζε ε νπνία πξνβιεπφηαλ φηη ζα
νινθιεξσλφηαλ ηνλ Ενχλην ηνπ 2014 εζηίαδε ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ, δηεπζπληψλ θαη
πεξηθεξεηαθψλ δηεπζπληψλ. Ο πξψηνο θχθινο ηεο εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηελ
πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε πξνβιεπφηαλ φηη ζα μεθηλνχζε ηνλ επηέκβξην ηνπ 2014. Δ
κνλαδηθή νινθιεξσκέλε θαη ζπζηεκαηηθή αμηνιφγεζε ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ήηαλ απηή ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ησλ Πξνηχπσλ Πεηξακαηηθψλ ζρνιείσλ (Παπαδνπνχινπ, 2018) ε νπνία θαη αδξάλεζε απφ ην
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2015 κε ηελ αιιαγή ηεο θπβέξλεζεο. ε φ,ηη αθνξά ηελ αλψηεξε θαη αλψηαηε εθπαίδεπζε ην κλεκφλην
ζπλεξγαζίαο πξνέβιεπε κέρξη ηνλ Ενχλην ηνπ 2014 ηελ νινθιήξσζε ηεο εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ησλ αλψηεξσλ
θαη αλψηαησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ απφ ηελ ΏΑΕΠ (Ώξρή Αηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο) (Μλεκφλην, 2014) θαη
ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ ΏΘΔΝΏ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεκνζηνλνκηθψλ επηπηψζεσλ, ησλ πνζνζηψλ
ζπκκεηνρήο θαη κειινληηθήο επίηεπμεο, ηεο επάξθεηαο ηεο θαηαλνκήο ηνπ πξνζσπηθνχ, ησλ δξαζηεξηνηήησλ
έξεπλαο θαη αλάπηπμεο θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο. (Μλεκφλην, 2014)
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Δ αλάγθε πξνζαξκνγήο ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηα επξσπατθά θαη δηεζλή πξφηππα
γίλεηαη πξάμε ζην δηάζηεκα 2010-2014, ζην φλνκα ησλ “κλεκνληαθψλ επηηαγψλ” πνπ εμαξγπξψλεη ε ρψξαο καο
ζηαδηαθά κέρξη ζήκεξα. Γλψκνλαο ζηάζεθε ε επίζεκε έθζεζε ηνπ ΟΟΏ πνπ πξνζαλαηνιίδεη ηελ βειηίσζε ηεο
εθπαίδεπζεο κε ζθνπφ ηελ ηφλσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη πξνηείλεη ησλ αληηκεηψπηζε ησλ αδπλακηψλ κε
φρεκα αξρηθά ηελ αμηνιφγεζε κηαο πνπ ε Βιιάδα είλαη απφ ηηο ιίγεο ρψξεο πνπ δελ έρνπλ εμσηεξηθή
αμηνιφγεζε. Χο εθ ηνχηνπ ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πάζρεη απφ έιιεηςε αμηφπηζησλ δεηθηψλ θαη
θνπιηνχξαο αμηνιφγεζεο.
Σν πξψην λνκνζεηηθφ θείκελν έξρεηαη επί Τπνπξγίαο Ώ. Αηακαληνπνχινπ ηεο θπβέξλεζεο ΠΏΟΚ θαη
θνκίδεη ηελ αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο δνθηκάζηεθε πεηξακαηηθά κε ζθνπφ
λα επεθηαζεί ζε φια ηα ζρνιεία. Σν εγρείξεκα απηφ ηεο επέθηαζεο, ζε φιεο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο
επηθξάηεηαο, αλαιακβάλεη ε επφκελε θπβέξλεζε (ΝΑ-ΑΔΜΏΡ-ΠΏΟΚ) κε Τ.Ώ (30972/Γ1/5-03-2013) ε νπνία
πεξηειάκβαλε θαη ηηο πξψηεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ ππεξεζηαθή θξίζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (ΠΑ
152/2013) πνπ κέρξη ηφηε ηελ άθελαλ απέμσ. ηε θάζε απηή ην Τπνπξγείν Παηδείαο επηρεηξνχζε ηε
δηακφξθσζε ελφο νινθιεξσκέλνπ πιέγκαηνο επνπηείαο θαη ειέγρνπ ζηελ εθπαίδεπζε. Σφζν ε απηναμηνιφγεζε
ηνπ εθπ. Έξγνπ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο φζν θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δελ επεθηάζεθε ε κελ γηα φια
ηα ζρνιεία ε δε γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Δ up down δηαδηθαζία πνπ πξνβιεπφηαλ μεθίλεζε απφ ηα ζηειέρε
εθπαίδεπζεο (πξντζηάκελνη, ζρνιηθνί ζχκβνπινη, δηεπζπληέο) αιιά δελ έθηαζε πνηέ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ. Σα
κέηξα, δε, πνπ πξνηάζεθαλ κεηαζρεκάηηδαλ ηε δηδαθηηθή πξάμε ζε επάγγεικα θαξηέξαο θαη δεκηνπξγεζαλ
πνιιέο αληηδξάζεηο απφ ηα ζπλδηθάηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ. πλεπψο ην λνκνζεηηθφ πιαίζην έκεηλε αλελεξγφ.
Σελ ίδηα επνρή ζεζκνζεηείηαη ε Ώλεμάξηεηε Ώξρή Αηαζθάιηζεο ηεο Πνηφηεηαο (Ώ.ΑΕ.Π.Π.Α.Β.) πξνθεηκέλνπ
λα επνπηεχεη ηηο δηαδηθαζίεο θαη λα κεηαμηνινγεί.
Δ (Ώ.ΑΕ.Π.Π.Α.Β.) αμηνινγψληαο ηελ πνηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ην 2014-15 επηζεκαίλεη φηη νη
αληηθάζεηο θαη εξκελεπηηθά θελά ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην ζε ζπλδπαζκφ κε ην έιιεηκκα ζπγθξίζηκσλ δεηθηψλ
πνηφηεηαο θαη θνηλήο θηινζνθίαο θαζψο θαη ηε ζχλδεζε ηεο αμηνιφγεζεο κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ νδήγεζε
ζηε δηακφξθσζε αξλεηηθήο ζηάζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζηζηά δχζθνιε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία απνηίκεζεο.
Σέινο αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε κνλαδηθή νινθιεξσκέλε πξνζπάζεηα αμηνιφγεζεο είλαη εθείλε πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα Πξφηππα Πεηξακαηηθά ρνιεία.
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Πεξίιεςε
Ο Αηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο, είλαη ηδηαίηεξα επάισηνο θαη επηξξεπήο λα εθδειψζεη ην ζχλδξνκνηεο
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο(burnout) σο ζπλέπεηα ηεο ίδηαο ηεο θχζεο ηεο εξγαζίαο ηνπ θαη ηνπ ξφινπ ηνπ,ν
φπνηνο είλαη εμαηξεηηθά απαηηεηηθφο, πεξίπινθνο θαη πνιπδηάζηαηνο.θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα
δηεξεπλήζεη ην επίπεδν επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ Αηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ Αεπηεξνβάζκηαο
Βθπαίδεπζεο Διείαο, φπσο απηφ γίλεηαη αληηιεπηφ θαη αλαθέξεηαη απφ ηνπο ίδηνπο, κέζα απφ ηηο ηξεηο
ππνθιίκαθεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ηε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, ηελ απνπξνζσπνπνίεζε θαη ηελ πξνζσπηθή
επίηεπμε. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ην επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελν εξσηεκαηνιφγην
«MaslachBurnoutInventory–EducationSurvey (MBI-ES)» ησλ Maslach, Jackson & Schwab (1986). Δ πνζνηηθή
έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ζχλνιν ησλ Αηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο
ηνπ Ννκνχ Διείαο, ηνλ Ώπξίιην 2018.Σν πνζνζηφ ησλ απαληήζεσλ έθηαζε ζην 98,5% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ
Αηεπζπληψλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη γεληθά ην επίπεδν ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ
Αηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί σο ρακειφ, φπσο ζπλάγεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα ζηηο
ηξεηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο εμνπζέλσζεο.
Λέμεηο θιεηδηά:επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, Αηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο, ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε,
απνπξνζσπνπνίεζε, πξνζσπηθή επίηεπμε, εξσηεκαηνιφγην MBI-ES.
Level of professional burnout of school principals of Secondary Education in Ilia
Abstract
The school principal, is particularly vulnerable and prone to developthe syndrome of professional burnout, as a
consequence of the very nature of his workand his role which is extremely demanding, complex and
multidimensional.The purpose of this empirical research study is to investigate the level of professional burnout
of the school principals in the secondary education in Ilia, as perceived by themselves, through the three subscales of the questionnaire, emotional exhaustion, depersonalization and personal accomplishment. The widely
used «MaslachBurnoutInventory–EducationSurvey (MBI-ES)» questionnaire by Maslach, Jackson & Schwab
(1986) was used for the research purposes.The quantitative survey was carried out in the total of school
principals of secondary educationin the prefecture of Ilia in April 2018. The responserate reached as high as
98.5% . The results of the survey showed that, in general, the level of professional burnout of school principals
can be characterized as low, as this can be inferred from the results in the three individual dimensions of their
professional burnout.
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Δηζαγσγή
Σν ζπλερέο θαη απμαλφκελν ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ γηα ην ζχλδξνκν ηεο επαγγεικαηηθήο
εμνπζέλσζεο (burnout)ζηνλ ρψξν εξγαζίαο, παξά ην πιήζνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνζηέζεθαλ ζην πέξαζκα ησλ
δεθαεηηψλ απφ ηελ εκθάληζή ηνπ, ππνδειψλεη θαη εληζρχεη ηε ζεκαζία ηνπ θαηλνκέλνπ (Leiter, Bakker &
Maslach, 2014:1-4).Ώπηφ ζπκβαίλεη γηαηί ην ζχλδξνκν έρεη κηα ζεηξά αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ γηα ηνλ ίδην ηνλ
εξγαδφκελν ζε θάζε επαγγεικαηηθφ ρψξν, ην πεξηβάιινλ ηνπ, ηνλ νξγαληζκφ γεληθφηεξα (Maslach, 2018:12;
Maslach & Leiter, 2017:36) θαη ηνπο απνδέθηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ (Maslach & Jackson, 1981:100).
Σν burnout ζπλδέεηαη κε αληηδξάζεηο απνκάθξπλζεο θπζηθήο ή θαη ςπρνινγηθήο ησλ εξγαδφκελσλ απφ ηελ
εξγαζία (Schwab, Jackson & Schuler, 1986:8). Βπίζεο, ζρεηίδεηαη κε κεησκέλε απφδνζε, ρακειή
απνηειεζκαηηθφηεηα θαη παξαγσγηθφηεηα ζηελ εξγαζία, απνπζίεο, δηάζεζε απνρψξεζεο απφ ηελ εξγαζία θαη
θηλεηηθφηεηα ζηηο ζέζεηο ησλ εξγαδφκελσλ, κεησκέλε αίζζεζε εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη δέζκεπζεο γηα ηελ
εξγαζία (Maslach, Schaufeli&Leiter, 2001:406). Καηά ζπλέπεηα, ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε κπνξεί λα
επεξεάζεη ηνλ νξγαληζκφ, ιφγσ κεησκέλσλ θηλήηξσλ θαη παξαγσγηθφηεηαο ησλ εξγαδφκελσλ (Sharma, 2005,
νπ. αλαθ. ζην Sharma & Cooper, 2017:1). Βπηπξνζζέησο, επηπηψζεηο εκθαλίδνληαη ζηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή
πγεία ηνπ εξγαδφκελνπ κε ζπλέπεηεο ζηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζηαθήο απφδνζεο θαη ζηελ εθδήισζε ρακειήο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηε ζπλεξγαζία κε άιινπο, αληίθηππν ζηηο ζρέζεηο κε νηθνγελεηαθφ θαη θηιηθφ
πεξηβάιινλ (Leiter & Maslach, 2005:2) γεληθφηεξα, επηπηψζεηο γηα ηνπο αλζξψπνπο γχξσ απφ ηνλ εξγαδφκελν,
νη νπνίνη επεξεάδνληαη απφ απηφλ (Maslach & Leiter, 2017:36).
Σν burnout πεξηγξάθεηαη σο ςπρνινγηθφ ζχλδξνκν, απνηέιεζκα ρξφλησλ δηαπξνζσπηθψλ αγρνγφλσλ
παξαγφλησλ ηνπ εξγαδφκελνπ κε ηελ εξγαζία ηνπ. Πεξηιακβάλεη ηξεηο δηαζηάζεηο ηελ ππεξβνιηθή εμάληιεζε,
αηζζήκαηα θπληζκνχ, απνκάθξπλζεο θαη απνδέζκεπζεο απφ ηελ εξγαζία θαη αηζζήκαηα
αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη έιιεηςεο επίηεπμεο (Maslach &Leiter, 2016:103). Πξφθεηηαη γηα ηε ζηαδηαθή
απψιεηα εμαηξεηηθψλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ εξγαδφκελνπ, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζπάζεηα,
ηελ αθνζίσζε θαη ηε δέζκεπζε ζηελ εξγαζία ηνπ (Maslach & Leiter, 2017:36).Πάλησο, ην βαζηθφ
ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ burnout είλαη ε εμάληιεζε, ε εμνπζέλσζε, ε φπνηα γίλεηαη πξνθαλήο ζηελ εθδήισζε ηνπ
ζπλδξφκνπ θαη ιεηηνπξγεί σο θξηηήξην γηα ηελ αλαγλψξηζή ηνπ (Maslach etal., 2001:403).Ώξρηθά, ηα
επαγγεικαηηθά πεδία κε ηα νπνία παξαδνζηαθά ζπλδέζεθε ε έξεπλα θαη ε κειέηε ηνπ burnout ήηαλ ηεο
εθπαίδεπζεο θαη ησλ αλζξψπηλσλ ππεξεζηψλ, φπνπ νη εξγαδφκελνη ζρεηίδνληαλ πνιχ ζηελά κε αλζξψπνπο. Οη
πξναλαθεξζέληεο ηνκείο εξγαζίαο ζπλερίδνπλ λα αλήθνπλ ζην πεδίν πξσηαξρηθνχ ελδηαθέξνληνο ησλ
εξεπλεηψλ (Maslach, 2018:13; Maslach etal., 2001:407), αλ θαη ε κειέηε ηνπ burnout επεθηάζεθε θαη ζε άιινπ
ηχπνπ επαγγέικαηα (McCormack & Cotter, 2013:8).
Δπαγγεικαηηθήεμνπζέλσζε Γηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ
ηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, ν Αηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο, σο δηνηθεηηθφ ζηέιερνο, είλαη ηδηαίηεξα
επάισηνο θαη επηξξεπήο λα εθδειψζεη burnout σο ζπλέπεηα ηεο ίδηαο ηεο θχζεο ηεο εξγαζίαο ηνπ (Whitaker,
1995:287) ζε έλα ρψξν εξγαζίαο φπνπ θεληξηθφ ζηνηρείν είλαη ν άλζξσπνο θαη νη αλζξψπηλεο ζρέζεηο
(Ώλζνπνχινπ, 1999:19, 23). Ο Αηεπζπληήο έρεη αλαιάβεη έλα ξφιν απαηηεηηθφ κε πνιιέο δηαζηάζεηο, έλα έξγν
πνιχπινθν, ζε κηα πξαγκαηηθφηεηα πεξίπινθε, κε απμεκέλεο, πνιχπιεπξεο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο (ΛαΎλαο,
2004:160-166).
Πην ζπγθεθξηκέλα, αζθεί ηε δηαδηθαζία ηεο δηνίθεζεο (Κνπηνχδεο, 1999:23-40), θαιείηαη ζπλερψο λα
ιακβάλεη απνθάζεηο (Ώζαλαζνχια-Ρέππα, 1999α), δηακνξθψλεη ηελ θνπιηνχξα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο κε ηε
ζσζηή δηαρείξηζε ησλ αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ (Ώλζνπνχινπ, 1999:20), ζπλεξγάδεηαη κε φια ηα κέιε ηνπ
νξγαληζκνχ αιιά θαη ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, έρεη ηελ επζχλε γηα απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία (ΏζαλαζνχιαΡέππα, 1999:138) ζηεξίδεη θαη παξαθηλεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί
(Ώλζνπνχινπ, 1999α:217). Βπηπιένλ, φληαο εθπαηδεπηηθφο, έρεη θαη δηδαθηηθά θαζήθνληα (Leventis, Papakitsos,
Karakiozis & Argyriou, 2017:2) αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ηα νπνία ηνπ πεξηνξίδνπλ ηνλ
ρξφλν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δηνηθεηηθψλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, αιιά ηνπ παξέρνπλ ηελ άκεζε επαθή θαη αληίιεςε
ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ηεο κνλάδαο (Καηζαξφο, 2008:187).Βπνκέλσο, θαζεκεξηλά εκπιέθεηαη, ζπλαλαζηξέθεηαη,
εξγάδεηαη θαη αιιειεπηδξά ζηελά κε αλζξψπνπο, ζηνηρείν ην νπνίν, φπσο ππνζηεξίδεη ε Maslach
(1982/2003:17, 26), πξνθαιεί ζηνπο εξγαδφκελνπο ζπλαηζζεκαηηθή πίεζε θαη επηπιένλ είλαη πνιχ απαηηεηηθφ. Δ
πνιππινθφηεηα ησλ απαηηήζεσλ ζηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ ζχγρξνλσλ Αηεπζπληψλ πξνθαιεί
ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο ζηελ εξγαζία ηνπο, κε πνιιέο ζπγθξνχζεηο, ζηνηρεία ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ σο
«θνξηίν» θαη ηνπο θαηαβάιινπλ (Fullan, 1998; Leithwoodetal., 2004; Day, 2005, oπ. αλαθ. ζην AthanasoulaReppa&Lazaridou, 2008:67-68). εκαληηθφ είλαη ν Αηεπζπληήο λα δηαρεηξίδεηαη ηέηνηεο θαηαζηάζεηο θαη λα
ειέγρεη παξάγνληεο πνπ ηνπ πξνθαινχλ ζπλερψο άγρνο ζηελ εξγαζία ηνπ γηα λα ιεηηνπξγήζεη νκαιά θαη
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απνηειεζκαηηθά. ε αληίζεηε πεξίπησζε, πξνθαιείηαη ζηαδηαθά ε εθδήισζε ηνπ ζπλδξφκνπ ηεο
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο (Gold&Roth, 1993:30).
Οη Αηεπζπληέο αλήθνπλ ζηελ νκάδα ησλ εξγαδφκελσλ νη νπνίνη θηλδπλεχνπλ λα εκθαλίζνπλ burnout
ζην επαγγεικαηηθφ ηνπο πεδίν, αλ ιεθζεί ππφςε ηφζν ην εχξνο ηνπ ξφινπ ηνπο φζν θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ
ζπλερψο απμάλνληαη (Karakose, Kocabas, Yirci, Esen&Celik, 2016:1489) ζηνπο πεξίπινθνπο εθπαηδεπηηθνχο
νξγαληζκνχο πνπ δηεπζχλνπλ, κε ηηο ζπλερείο εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο ζε θάζε επίπεδν, κε ηνλ αληαγσληζκφ,
αιιά θαη ηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο απφ ηελ θνηλσλία (Brinia&Tsouni, 2017:15). Έξεπλεο έρνπλ αλαδείμεη ηηο
απαηηήζεηο ηνπ ξφινπ ηνπ σο παξάγνληεο εξγαζηαθνχ άγρνπο (Boyland, 2011; Friedman, 2002) θαη ην άγρνο
αθνινχζσο έρεη ζπλδεζεί ζηελά κε ηελ εθδήισζε burnout (Torelli&Gmelch, 1992:1). Ώλ ηειηθά ν Αηεπζπληήο
δελ θαηαθέξεη λα ειέγμεηην άγρνο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ εξγαζία ηνπ, πξνθχπηνπλ αλαπφθεπθηα αξλεηηθέο
επηπηψζεηο γηα ηνλ ίδην θαη ηε ζρνιηθή κνλάδα, δεδνκέλνπ φηη,ζχκθσλα κε ηνλ ΛαΎλα (2004:168),απνηειεί
παξάγνληα θεληξηθήο, θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο κε ηδηαίηεξε ζπκβνιή ζηελ πνηφηεηα ηνπ παξερφκελνπ έξγνπ θαη
ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο.
Παξά ηαχηα, ην δήηεκα ηεο επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζεο ησλ Αηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ δελ έρεη
ιάβεη ηελ απαηηνχκελε πξνζνρή απφ ηνπο εξεπλεηέο (Combs&Edmonson, 2010:442; Whitaker, 1995:288).
πλνςίδνληαο, ηα πεξηνξηζκέλα ζηνηρεία απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε γηα ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε
ηνπ Αηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο, ν πνιπδηάζηαηνο θαη θαζνξηζηηθφο ξφινο ηνπ θαη νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ
έρεη ην ζχλδξνκν ζηνλ ίδην θαη ζηε ζρνιηθή κνλάδα ζπλέβαιιαλ ζηελ αλάδεημε ηελ αλαγθαηφηεηαο ηνπ
εξεπλεηηθνχ πξνβιήκαηνο θαη απνηέιεζαλ ην εξέζηζκα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο.
Μεζνδνινγία
Δξεπλεηηθφοζθνπφο
Δ εξγαζία απηή εμεηάδεη ηηο απφςεηο ησλ Αηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ Αεπηεξνβάζκηαο
Βθπαίδεπζεο Διείαο γηα ηε ζρέζε πνπ έρνπλ κε ηελ εξγαζίαο ηνπο,ηα αηζζήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηνπο
ζπγθεθξηκέλνπο εξγαδφκελνπο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ηνποθαη βαζίδεηαη ζηε κειέηε ησλ δεδνκέλσλ πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ηνπο απεπζχλζεθαλ.θνπφο ηεο είλαη λα δηεξεπλήζεη, λα
θαηαγξάςεηθαη λα αμηνινγήζεη ην επίπεδν ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο εμνπζέλσζεο.
Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα
Σα εξεπλεηηθά εξψηεκα πνπ δηαηππψζεθαλ ηα νπνία απνηειέζαλ ηε βάζε, θαηεχζπλαλ ηελ παξνχζα
έξεπλα θαη παξείραλ ην πιαίζην γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, έρνπλ σο εμήο:
1.Ώληηιακβάλνληαη νη Αηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο Διείαο εθδήισζε
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο;
2.ε ηη επίπεδν ζεσξνχλ νη Αηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ Αεπηεξνβάζκηαο ΒθπαίδεπζεοΔιείαο φηη
εθδειψλνληαη νη ηξεηο δηαζηάζεηο, παξάγνληεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, ε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε,
ε απνπξνζσπνπνίεζε θαη ε έιιεηςε πξνζσπηθψλ επηηεπγκάησλ.
Γείγκαέξεπλαο
Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ νη 66 Αηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο
Διείαο, φισλ ησλ ηχπσλ ζρνιείσλ. πγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα Αηεπζπληέο πνπ ππεξεηνχλ ζε Γπκλάζηα,
Γεληθά Λχθεηα, Βπαγγεικαηηθά Λχθεηα, Βξγαζηεξηαθφ Κέληξν, Βηδηθφ Γπκλάζην θαη Β.Β.Β.Β.Κ ην ζρνιηθφ έηνο
2017-2018.Αηαλεκεζήθαλ 67 εξσηεκαηνιφγηα ζην ζχλνιν ησλ Αηεπζπληψλ ηεο Αεπηεξνβάζκηαο Διείαο, νη
νπνίνη απνηέιεζαλ ηνλ πιεζπζκφ αλαθνξάο απηήο ηεο έξεπλαο, κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ εξγαιείνπ
εξσηεκαηνιφγησλ Google Forms θαη επεζηξάθεζαλ ζπκπιεξσκέλα γηα ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία 66
εξσηεκαηνιφγηα.Σν πνζνζηφ αληαπφθξηζεο ησλ Αηεπζπληψλ ζηελ έξεπλα ήηαλ πνιχ πςειφ θαη εμαηξεηηθά
ηθαλνπνηεηηθφ θαη αλήιζε ζην 98,5%. Δ απνζηνιή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ
πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηνλ Ώπξίιην 2018.
Γνκήεξσηεκαηνινγίνπ
Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ
απνηειείηαη απφ δπν δηαθξηηά κέξε θαη θαηαζθεπάζηεθε κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ εξγαιείνπ εξσηεκαηνινγίσλ
Google Forms, δπλαηφηεηα ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πην εχθνιε ζπιινγή ηνπ δείγκαηνο.
Γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο ην πξψην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιάκβαλε εξσηήζεηο γηα ηε
δηεξεχλεζε ησλ δεκνγξαθηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ Αηεπζπληψλ
ζρνιηθψλ κνλάδσλ φπσο: ειηθία, θχιν, πξφζζεηεο ζπνπδέο, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, πεξηνρή έδξαο ζρνιείνπ,
αξηζκφο ηκεκάησλ ζρνιηθήο κνλάδαο, έηε ππεξεζίαο ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε θαη έηε ππεξεζίαο σο
Αηεπζπληή/ηξηα ζρνιηθήο κνλάδαο.
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Σν δεχηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αμηνινγνχζε ηνλ δείθηε επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο κε ην
εξσηεκαηνιφγην Maslach Burnout Inventory, (MBI-ES), ησλ Maslach, Jackson & Schwab (1986), ην νπνίν
απνηειεί ηξνπνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ Maslach Burnout Inventory ησλ Maslach & Jackson
(1981), εηδηθή έθδνζε γηα ηελ πεξίπησζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε 22 εξσηήζεηο. Πξφθεηηαη γηα ζρεδφλ ηαπηφζεκα
εξσηεκαηνιφγηα κε ηε κφλε αιιαγή πνπ αθνξά ζηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ιέμεο «απνδέθηεο» ηεο παξνρήο
ππεξεζηψλ κε ηε ιέμε «καζεηήο»(Maslach, Jackson & Leiter, 1997:206). ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, γηα λα
αμηνινγεζεί ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ Αηεπζπληψλ αληηθαηαζηήζεθε ε ιέμε καζεηήο κε ηηο ιέμεηο
«ζπλάδειθνη-εθπαηδεπηηθνί». Σν MBI απνηειεί εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν θπξηαξρεί ζηε κειέηε ηνπ πεδίνπ θαη
ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο (Schaufeli & Enzmann, 1998:71). Πξφθεηηαη γηα ην εξγαιείν πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί
ζε έξεπλεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ burnout πεξηζζφηεξν απφ άιιν (Enzeman, 2005:495) θαη έρεη ειεγρζεί ε
αμηνπηζηία θαη ε εγθπξφηεηα ηνπ πνιιάθηο. πσο αλαθέξνπλ ραξαθηεξηζηηθά νη Maslach et al. (1997:193) ην
MBI «έρεη δηαπηζησζεί φηη είλαη αμηφπηζην, έγθπξν θαη εχθνιν σο πξνο ηε δηαρείξηζή ηνπ». Βπηπιένλ, έρεη
ειεγρζεί ζε δηάθνξεο ρψξεο θαη επαγγεικαηηθά πεδία θαη εκθαλίδεη ζηαζεξφηεηα (Maslach et al., 2001).
Σν MBI–ES αμηνινγεί θάζε δηάζηαζε ηνπ ζπλδξφκνπ burnout κέζα απφ ηξεηο ππνθιίκαθεο, ηε
ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζεε νπνία αμηνινγείηαη απφ ελλέα εξσηήζεηο, ηελ απνπξνζσπνπνίεζεε νπνία κεηξάηαη
απφ πέληε εξσηήζεηο θαη ηα πξνζσπηθά επηηεχγκαηαηα νπνία αμηνινγνχληαη απφ νθηψ εξσηήζεηο. Γηα ηελ
αμηνιφγεζε ηνπ δείθηε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο εμνπζέλσζεο νη εξσηψκελνη απαληνχλ ζε κηα θιίκαθα επηά
δηαβαζκίζεσλ Likert, απφ ην 0 «πνηέ» έσο ην 6 «θάζε κέξα» γηα ηε ζπρλφηεηα πνπ βηψλνπλ ηελ εκπεηξία πνπ
αλαθέξεη ε θάζε δήισζε θαη ην πψο αηζζάλνληαη. Πξφθεηηαη επνκέλσο γηα αμηνιφγεζε κέζσ απηναλαθνξάο.
Αελ ππάξρεη ζπλνιηθή βαζκνινγία γηα ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, αιιά ππνινγίδεηαη ε βαζκνινγία ζε
θάζε απφ ηηο ηξεηο ππνθιίκαθεο–δηαζηάζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, δεδνκέλνπ φηη ην burnout είλαη κηα
δηαδηθαζία ε φπνηα εμειίζζεηαη. Βηδηθφηεξα, φζν πην κεγάιε είλαη ε βαζκνινγία ζηηο ππνθιίκαθεο
ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο θαη απνπξνζσπνπνίεζεο ηφζν πςειφηεξα είλαη ηα επίπεδα επαγγεικαηηθήο
εμνπζέλσζεο. ε αληίζεζε κε ηελ ππνθιίκαθα ησλ πξνζσπηθψλ επηηεπγκάησλ, ε νπνία ζε πςειφ επίπεδν
απνηειεί έλδεημε ρακεινχ θηλδχλνπ θαζψο έρνπλ αληηζηξφθσο αλάινγε ζρέζε κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή
εμάληιεζε (Maslach & Jackson, 1981:100-103). Βπνκέλσο, κεγάιεο βαζκνινγίεο ζηηο δπν ππνθιίκαθεο, ηεο
ζπλαηζζεκαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη ηεο απνπξνζσπνπνίεζεο θαη ρακειή ζηελ ηξίηε, ηεο πξνζσπηθήο επίηεπμεο,
απνηεινχλ ελδείμεηο πςεινχ βαζκνχ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο.
Αλάιπζε Γεδνκέλσλ
Δ αλάιπζή ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ εηδηθνχ ινγηζκηθνχ γηα H/YSPSSver22.
Δξεπλεηηθά απνηειέζκαηα
Τπνθιίκαθα ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο
ηελ πξψηε ππνθιίκαθαηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ΜΐΕ-ES, ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο, φζν
κεγαιχηεξν είλαη ην ζθνξ ησλ εξσηψκελσλ, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο εμάληιεζε ζηνλ
εξγαζηαθφ ρψξν θαη ηφζν κεγαιχηεξε ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε.

Γηάγξακκα 1. πλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε
πσο πξνθχπηεη απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα, ην κέζν ζπλνιηθφ ζθνξ ηεο ππνθιίκαθαο είλαη 19,42 ην
νπνίν ππνδεηθλχεη φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε ησλ Αηεπζπληψλ ηνπ δείγκαηνο είλαη ρακειή (αγγίδνληαο,
φκσο, ηα φξηα ηεο κέηξηαο). Βλδεηθηηθά, αλαθέξεηαη φηη ην κεγαιχηεξν κεκνλσκέλν ζθνξ ζηε ζπγθεθξηκέλε
ππνθιίκαθα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαηαγξάθεηαη ζηε δήισζε αλαθνξηθά κε ηελ αίζζεζε ησλ Αηεπζπληψλ φηη
εξγάδνληαη πνιχ ζθιεξά ζην ζρνιείν (3,74).
Πίλαθαο 1
Δπίπεδα πλαηζζεκαηηθήο Δμάληιεζεο
πρλφηεηα(N)
Πνζνζηφ (%)
πλαηζζεκαηηθή
εμάληιεζε

Υακειή

39

59,1

Μέηξηα

11

16,7

Τςειή

16

24,2
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Ώπφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηεη φηη, ε δηάζηαζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο είλαη πςειή ζε
ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ δείγκαηνο 16 Αηεπζπληέο (24,2%) θαη ζε κέηξην επίπεδν ζε 11 Αηεπζπληέο (16,7%). κσο,
ε πιεηνλφηεηα ησλ Αηεπζπληψλ(59,1%), ζπγθεθξηκέλα 39 Αηεπζπληέο, παξνπζηάδεη ρακειή εμνπζέλσζε.
Τπνθιίκαθα απνπξνζσπνπνίεζεο
ηε δεχηεξε ππνθιίκαθα, ηεο απνπξνζσπνπνίεζεο, φζν κεγαιχηεξν είλαη ην ζθνξ ησλ εξσηψκελσλ,
ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε απνπξνζσπνπνίεζή ηνπο θαη ηφζν κεγαιχηεξε ε επαγγεικαηηθή ηνπο εμνπζέλσζε.

Γηάγξακκα 2.Απνπξνζσπνπνίεζε
πσο δηαπηζηψλεηαη απφ ην δηάγξακκα 2, ην κέζν ζπλνιηθφ ζθνξ ηεο ππνθιίκαθαο ηεο
απνπξνζσπνπνίεζεο είλαη 3,29, ην νπνίν ππνδεηθλχεη φηη ε απνπξνζσπνπνίεζε ησλ Αηεπζπληψλ ηνπ δείγκαηνο
είλαη ρακειή. Σν κεγαιχηεξν κεκνλσκέλν ζθνξ θαηαγξάθεηαη ζηε δήισζε γηα ηελ αίζζεζε ησλ Αηεπζπληψλ φηη
νη εθπαηδεπηηθνί ηνπο θαηεγνξνχλ γηα κεξηθά απφ ηα πξνβιήκαηά ηνπο (1,30).
Πίλαθαο 2
Δπίπεδα Απνπξνζσπνπνίεζεο

Απνπξνζσπνπνίεζε

πρλφηεηα (N)

Πνζνζηφ (%)

Υακειή

54

81,8

Μέηξηα

8

12,1

Τςειή

4

6,1

πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα 2, εμεηάδνληαο ην ζθνξ ηεο απνπξνζσπνπνίεζεο σο θαηεγνξηθή
κεηαβιεηή, δηαπηζηψλεηαη φηη ζηε κεγάιε πιεηνλφηεηα ηνπ δείγκαηνο, ζε 54 απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο
Αηεπζπληέο, απηή ε δηάζηαζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο είλαη ρακειή (81,8%). Ώληηζέησο, πςειή
απνπξνζσπνπνίεζε παξνπζηάδνπλ κφλν 4 απφ ηνπο Αηεπζπληέο (6,1% ) θαη 8 αθφκα παξνπζηάδνπλ κέηξην
επίπεδν (12,1%).
Τπνθιίκαθα πξνζσπηθψλ επηηεπγκάησλ
ηεληξίηε ππνθιίκαθα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, ηα πξνζσπηθά
επηηεχγκαηα, φζν κεγαιχηεξν είλαη ην ζθνξ ησλ εξσηψκελσλ, ηφζν κεγαιχηεξα είλαη ηα πξνζσπηθά ηνπο
επηηεχγκαηα θαη ηφζν ρακειφηεξε είλαη ε επαγγεικαηηθή ηνπο εμνπζέλσζε.

Γηάγξακκα 3. Πξνζσπηθά επηηεχγκαηα
πσο δηαπηζηψλεηαη απφ ην δηάγξακκα 3,ην κέζν ζπλνιηθφ ζθνξ ηεο ππνθιίκαθαο ησλ πξνζσπηθψλ
επηηεπγκάησλ είλαη 41,59, ην νπνίν ππνδεηθλχεη φηη ε εμνπζέλσζε ησλ κειψλ ηνπ δείγκαηνο, κε βάζε ηα
πξνζσπηθά επηηεχγκαηα, είλαη κέηξηα (αγγίδνληαο, φκσο ηα φξηα ηεο ρακειήο). Βλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ην
κηθξφηεξν κεκνλσκέλν ζθνξ θαηαγξάθεηαη ζηε δήισζε αλαθνξηθά κε ηελ πεπνίζεζε ησλ Αηεπζπληψλ φηη
έρνπλ θαηαθέξεη πνιιά αμηφινγα πξάγκαηα ζε απηή ηε δνπιεηά (4,68).
Πίλαθαο 3
Δπίπεδα Πξνζσπηθψλ Δπηηεπγκάησλ
Πξνζσπηθά
επηηεχγκαηα

πρλφηεηα (N)

Πνζνζηφ (%)

Υακειή

40

60,6

Μέηξηα

18

27,3

632
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Τςειή

8

12,1

Βπηπξνζζέησο, κε βάζε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, δηαπηζηψλεηαη φηη ζε πνιχ κεγάιν ηκήκα ηνπ δείγκαηνο,
ζπγθξηκέλα ζε 40 Αηεπζπληέο, απηή ε δηάζηαζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο είλαη ρακειή (60,6%).
Ώληηζέησο, πςειή εμνπζέλσζε παξνπζηάδνπλ κφλν 8 Αηεπζπληέο, ην (12,1%) ηνπ δείγκαηνο, ελψ 18 Αηεπζπληέο
(27,3%) παξνπζηάδνπλ κέηξην επίπεδν εμνπζέλσζεο.
πκπεξάζκαηα
Ώλαθνξηθά κε ην 1νεξεπλεηηθφ εξψηεκα πνπ ηέζεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα,αλ δειαδή αληηιακβάλνληαη
νη Αηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο Διείαο εθδήισζε επαγγεικαηηθήο
εμνπζέλσζεο, πξνέθπςε ην ζπκπέξαζκα νηη ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε απνηειεί πξαγκαηηθφηεηα γηα ηνπο
Αηεπζπληέο, ηελ νπνία βηψλνπλ ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα, κε ηελ πιεηνλφηεηα ηνπο λα αλαγλσξίδνπλ αξρηθέο
ελδείμεηο burnout θαη λα αληηιακβάλνληαη ηελ εθδήισζε επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο γεληθά ζε ρακειφ
επίπεδν. Ώπηφ δελ πξνθχπηεη απφ κηα θαη κφλν ζπλνιηθή βαζκνινγία, δεδνκέλνπ φηη ην ζχλδξνκν δελ είλαη
κνλνδηάζηαην, αιιά ζπλάγεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα ζηηο ηξεηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο
εμνπζέλσζεο. Με βάζε ινηπφλ ηηο βαζκνινγίεο πνπ ζεκείσζαλ ζηηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο βηψλνπλ
επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζε ρακειφ επίπεδν. Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζεο έξεπλαο βξίζθνληαη ζε
ζπκθσλία κε απηά ησλ εξεπλψλ ησλ Πνληίθα, Παπαβαγγέιε, Κνιιάξνπ θαη Κνπζηέιηνπ (2015) θαη ησλ
Leventisetal. (2017) νη νπνίεο δηεμήρζεζαλ ζε Αηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζηελ Βιιάδα. Τπελζπκίδεηαη φηη
ππάξρνπλ ειάρηζηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα γηα ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε Αηεπζπληψλ ζηελ Βιιάδα. Βπίζεο,
ζπκθσλνχλ θαη κε έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε εθπαηδεπηηθνχο, φπσο ησλ Tsigilis, Zournatzi θαη
Koustelios (2011), ΐαζηιφπνπινπ (2012), Ααληειίδνπ (2013), ηάγηα θαη Ενξδαλίδε (2014) θαη ΦιάκπνπξαΝηέην, Παπαβαγγέιε, Γνπξλαηδή θαη Κνπζηέιηνπ (2018). Ώμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην ζπγθεθξηκέλν εχξεκα
απνηειεί ζηνηρείν ζεηηθφ θαη ελζαξξπληηθφ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ,
δεδνκέλνπ φηη ε εθδήισζε πςειφηεξσλ επηπέδσλ απνηειεί έλδεημε ζνβαξψλ δπζιεηηνπξγηψλ.
Χο πξνο ην 2νεξεπλεηηθφ εξψηεκα πνπ ηέζεθε, ζε ηη επίπεδν νη Αηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ
Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο Διείαο εθδειψλνπλ ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο, παξάγνληεο ηεο επαγγεικαηηθήο
εμνπζέλσζεο: ηε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, ηελ απνπξνζσπνπνίεζε θαη ηα πξνζσπηθά επηηεχγκαηα
πξνέθπςαλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα:
αλαθνξηθά κε ηελ ππνθιίκαθα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο ην επίπεδν εμνπζέλσζεο ζηελ
πιεηνλφηεηα ησλ Αηεπζπληψλ ηνπ δείγκαηνο (59,1%) είλαη ρακειφ. Πάλησο, δελ πξέπεη λα παξαβιεθζνχλ ζηε
ζπγθεθξηκέλε δηάζηαζε, αιιά πξέπεη λα πξνβιεκαηίζνπλ ηφζν ην πςειφ πνζνζηφ επαγγεικαηηθήο
εμνπζέλσζεο ζε πεξηζζφηεξνπο απφ ην 1/3 ησλ Αηεπζπληψλ (24,2%) φζν θαη ην κέηξην επίπεδν ζην ¼ (16,7%)
σο πξνο ηε δπλαηφηεηα ηνπ Αηεπζπληή λα αληαπνθξίλεηαη επηηπρψο ζην έξγν ηνπ, ηδηαίηεξα ζην επίπεδν πνπ
ζρεηίδεηαη κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ ελέξγεηα.
ρεηηθά κε ηα πξνζσπηθά επηηεχγκαηα, ε πιεηνλφηεηα ησλ Αηεπζπληψλ (60,6%) ηνπ δείγκαηνο
ζεκείσζε ρακειφ επίπεδν επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Βπίζεο, πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ην κέηξην επίπεδν
εμνπζέλσζεο γηα ην (27,3%) ησλ Αηεπζπληψλ ηνπ δείγκαηνο θαη ε πςειή εμνπζέλσζε γηα ην (12,1% ).
Σέινο σο πξνο ηε δηάζηαζε ηεο απνπξνζσπνπνίεζεο ησλ Αηεπζπληψλ ηνπ δείγκαηνο ε κεγάιε
πιεηνλφηεηα (81,8%) βηψλεη ρακειφ επίπεδν απνπξνζσπνπνίεζεο. ε απηή ηε δηάζηαζε ηα απνηειέζκαηα είλαη
πεξηζζφηεξν ελζαξξπληηθά, δεδνκέλνπ φηη πςειφ επίπεδν εθδειψλεη κφιηο ην 6,1%, ελψ ην (12,1%)
παξνπζηάδεη κέηξην επίπεδν επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Φπζηθά θαη εδψ ην πςειφ επίπεδν εμνπζέλσζεο
πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θαη λα πξνβιεκαηίζεη.
Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο πιεζηάδνπλ πάξα πνιχ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ
Πνληίθα, Παπαβαγγέιε, Κνιιάξνπ θαη Κνπζηέιηνπ (2015).
πλνςίδνληαο, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ εμνπζελσκέλσλ Αηεπζπληψλ ηνπ δείγκαηνο θαηαγξάθεθε ζηε
δηάζηαζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο, αθνινπζεί ε δηάζηαζε ησλ πξνζσπηθψλ επηηεπγκάησλ θαη ηέινο ε
απνπξνζσπνπνίεζε. Οη Combs θαη Edmonson (2010) αλαθέξνπλ αθξηβψο ην ίδην, φηη δειαδή νη Αηεπζπληέο
εθδειψλνπλ πεξηζζφηεξν ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζην πιαίζην ηνπ πξψηνπ ζηαδίνπ ηνπ burnout, ηε
δηάζηαζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο.
Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσέξεπλα
Σν δείγκα ην νπνίν αμηνπνηήζεθε γηα ηε κειέηε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ Αηεπζπληψλ
ζρνιηθψλ κνλάδσλ είλαη κηθξφ αλαινγηθά κε ηνλ πιεζπζκφ ησλ Αηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ
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Αεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Βιιάδα. Βηδηθφηεξα, ε παξνχζα έξεπλα δηεμήρζε ζε ζπγθεθξηκέλε
γεσγξαθηθή πεξηνρή, ζηελ Διεία. πλεπψο, ην δείγκα ελδερνκέλσο δεκηνπξγεί πεξηνξηζκνχο ζηε γελίθεπζε
ησλαπνηειεζκάησλ. Πάλησο, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έρνπλ ηε ζεκαζία ηνπο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα
εξγαδνκέλσλ θαη επηπιένλ ζπκβάιινπλ ζηνλ πξνβιεκαηηζκφ θαη ζηνλ ζηνραζκφ γηα ην ζέκα.
Κιείλνληαο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε επέθηαζε ηεο έξεπλαο κειινληηθά ζε επξχηεξν δείγκα
Αηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ απφ φιε ηελ Βιιάδα θξίλεηαη αλαγθαία θαη ζα είρε ελδηαθέξνλ θαη κεγαιχηεξε
ζεκαζία λα δηεμαρζεί, ηφζν ζηελ Πξσηνβάζκηα φζν θαη ζηε Αεπηεξνβάζκηα Βθπαίδεπζε γηα λα αλαδεηρζνχλ
ηπρφλ δηαθνξέο ζηηο δπν βαζκίδεο.
Σέινο, πξνηείλεηαη έξεπλα γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο αίζζεζεο πνπ έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα ην επίπεδν
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ Αηεπζπληψλ ή ζπλδπαζκφο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο κεζφδνπ έξεπλαο γηα ηελ
θάιπςε ηνπ ζέκαηνο ηφζν ζε εχξνο φζν θαη ζε βάζνο.
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Πεξίιεςε
Οη εμειίμεηο ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο, κε ηελ εηζαγσγή λέσλ
αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη κεζφδσλ δηδαζθαιίαο, ηελ είζνδν ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ θαη ηελ ηαπηφρξνλε
αιιαγή ησλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ, δεκηνπξγνχλ κία λέα εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα. Καηαλνψληαο φηη ε
αθαδεκατθή ηνπο πξνεηνηκαζία έρεη απνδπλακσζεί, ιφγσ ηεο απφζηαζεο αλάκεζα ζηνλ ρξφλν ηεο κφξθσζεο
θαη ζηνλ ρξφλν ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο (Μαπξνεηδήο- Σππάο 2001:148), αλαγλσξίδνπλ ηελ αλάγθε γηα
ζπλερή επαγγεικαηηθή κάζεζε (Ααθνπνχινπ 2004).
Έρνληαο σο βάζε ηνπο παξαπάλσ πξνβιεκαηηζκνχο, ε παξνχζα εξγαζία επηρεηξεί λα λα δηεξεπλήζεη
ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ Ώηησιναθαξλαλίαο ζρεηηθά κε ηε
ζπκβνιή ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ σο κέζνπ γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε θαη
ππνζηεξηθηηθή δνκή ελδπλάκσζεο θαη ζηήξημεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Δ πνζνηηθή έξεπλα δηεμήρζε ην
ζρνιηθφ έηνο 2017- 2018, θαη ζηεξίρζεθε ζηε ζπκπιήξσζε 212 εξσηεκαηνινγίσλ, απφ εθπαηδεπηηθνχο πνπ
ππεξεηνχζαλ ζε ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο. Δ επεμεξγαζία θαη ε
αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ έγηλε κε ην πξφγξακκα ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο SPSS 18 for Windows.
Ώπφ ηελ επηρεηξνχκελε αλάιπζε δηαπηζηψζεθε φηη νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί εθθξάδνληαη ζεηηθά
απέλαληη ζην ζεζκφ ηεο επηκφξθσζεο ζεσξψληαο φηη ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ζηελ
επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε θαη εμέιημε. Πηζηεχνπλ φηη ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζπκβάινπλ ζηε
ζπλερή βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, κέζσ ηεο δηά βίνπ κάζεζεο θαζψο θαη ζηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε
ηνπο. Σν θχιν, νη ζπνπδέο θαη ε πξνεγνχκελε ελδνυπεξεζηαθή επηκφξθσζε δε θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηελ άπνςε ηνπο φκσο, θαίλεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
ζεσξνχλ φηη ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζπκβάινπλ ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη εμέιημε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεγαιχηεξν βαζκφ απφ φ,ηη ζεσξνχλ νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθφηεηαο.
Λέμεηο θιεηδηά: επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, επηκφξθσζε, εμέιημε εθπαηδεπηηθψλ
Δηζαγσγή
Μέζα ζηελ λέα εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ δεκηνπξγνχλ νη εμειίμεηο ζηνλ ρψξν ηεο
εθπαίδεπζεο θαη ηεο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αιιάδεη, γίλεηαη πνιπδηάζηαηνο,
απαηηεηηθφο θαη απαηηεί αλάπηπμε ηδηαίηεξσλ επαγγεικαηηθψλ ηθαλνηήησλ κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη άξηηα
ςπρνπαηδαγσγηθή θαηάξηηζε γηα ηνλ ζσζηφ ρεηξηζκφ ησλ πξνβιεκάησλ, ηελ νξζή ιήςε απνθάζεσλ, ηε δφκεζε
θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ παξεκβάζεσλ. Δ επηκφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
απνηειεί πνιχηηκε βνήζεηα γηα λα κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί κε επάξθεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ζην έξγν ηνπ
θαη θπξίσο λα ζπκβάιιεη ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπ αλάπηπμε θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κεηάδνζεο ησλ
γλψζεσλ ζηνπο καζεηέο (Ώλδξεαδάθεο – Καδηαλάθε 2011:734).
Οη εθπαηδεπηηθνί απνηεινχλ κηα αλνκνηνγελή επαγγεικαηηθή νκάδα θαζψο δηαθνξνπνηνχληαη κεηαμχ
ηνπο σο πξνο ην θχιν, ηελ εηδίθεπζε, ηε βαζηθή εθπαίδεπζε, ηελ επηκφξθσζε, ηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο ζηελ
νπνία εξγάδνληαη, ηε ζέζε ζηε δηνηθεηηθή ηεξαξρία θ.α. κσο, ζχκθσλα κε ηνλ Μαπξνγηψξγν (1999), ν
εθπαηδεπηηθφο εξγάδεηαη κέζα ζε έλα πιαίζην ζρεηηθήο απηνλνκίαο θαη ε επαγγεικαηηθή ηνπ αλάπηπμε,
εμαξηάηαη απφ ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ηάμεο ηνπ, κε ηέηνην ηξφπν πνπ
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ζα δηαζθαιίζεη ηελ επηηπρή κεηάδνζε ηεο γλψζεο ζηνπο καζεηέο ηνπ θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε
δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, κε ζηφρν ηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ ψζηε λα είλαη ηθαλνί λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο
απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο. Γηα λα κπνξέζνπλ, ινηπφλ, νη εθπαηδεπηηθνί λα θέξνπλ εηο πέξαο ην δχζθνιν έξγν
ηνπο έρνπλ αλάγθε παξνρήο κηαο ζπλερνχο επηκνξθσηηθήο ελίζρπζεο ε νπνία ζα νξγαλψλεηαη θαη ζα
πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ηηο εθάζηνηε επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ηνπο.
Δ παξνχζα έξεπλα επηρεηξεί λα λα δηεξεπλήζεη ηηο ζηάζεηο θαη ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο
πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ Ώηησιναθαξλαλίαο ζρεηηθά κε ηελ ζπκβνιή ησλ επηκνξθσηηθψλ
πξνγξακκάησλ ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ην
ζρνιηθφ έηνο 2017-2018, κέζσ ζπκπιήξσζεο εξσηεκαηνινγίνπ απφ εθπαηδεπηηθνχο πνπ ππεξεηνχζαλ ζε
ζρνιεία πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνχ Ώηησιναθαξλαλίαο, κε πνζνζηφ αληαπφθξηζεο πεξίπνπ 70%..
Μεηά ηε ζπιινγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ αθνινχζεζε ε θαηαρψξεζή ησλ απαληήζεσλ ζε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ
ζηαηηζηηθνχ ινγηζκηθνχ SPSS18.
ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ
Δπαγγεικαηηθή αλάπηπμε
Ο φξνο «επαγγεικαηηθή αλάπηπμε» (professional development) ζπλαληάηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηελ
αγγιφθσλε βηβιηνγξαθία θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δείμεη κηα καθξνρξφληα θαη δπλακηθή δηαδηθαζία, κε
πνιιέο ιεηηνπξγίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο, πνπ απνζθνπνχλ ζηελ επαγγεικαηηθή, θαη πξνζσπηθή αλάπηπμε ηνπ
αηφκνπ θαη δειψλεη ηελ εμέιημε ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν εξγαζηαθφ ρψξν (Ααζθνιηά
2000 :19). Ο φξνο ζπλδέεηαη κε ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ππνζηεξίδεη ηελ
νξγάλσζε ησλ βαζηθψλ ζπνπδψλ θαη ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε βαζηθφ ζηφρν ηελ αλάπηπμε θαη
εμέιημή ηνπο (Μπίζηα 2016: 22).
Δ έλλνηα ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο αλαπηχρζεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη φπσο αλαθέξεη ε
Ώζαλαζνχια-Ρέππα (2008: 202) «Ζ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο πξψηα θαη θχξηα εμαξηάηαη απφ
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηθαλφηεηα» ηνλίδνληαο ηνλ ζεκέιην ξφιν πνπ παίδνπλ, ελψ νη
Καηζαξνχ θαη Αεδνχιε (2008:8) ζπκπιεξψλνπλ πσο «…παξά ην φηη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαζνξίδεηαη απφ
πνηθίιεο ζεζκηθέο πξνδηαγξαθέο……, απηφ πνπ ηειηθά ζέηεη ηε ζθξαγίδα ζηελ θαζεκεξηλή δηδαθηηθή πξάμε είλαη ε
πξνζσπηθή απάληεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ ζεζκνχ. Δπνκέλσο ε επαγγεικαηηθή θαη
πξνζσπηθή αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαζίζηαηαη έλαο πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο ηεο πνηνηηθήο βειηίσζεο
ηεο εθπαίδεπζεο». Βπνκέλσο θάζε ελέξγεηα πνπ ζθνπφ έρεη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ζρνιηθνχ έξγνπ έρεη
σο θεληξηθφ άμνλα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (Φσηνπνχινπ 2013: 219).
Χο επαγγεικαηηθή αλάπηπμε νξίδνληαη νη καζεζηαθέο εκπεηξίεο (βαζηθή εθπαίδεπζε, εηζαγσγηθή θαη
ελδνυπεξεζηαθή επηκφξθσζε, ζπκκεηνρή ζε νξγαλσκέλα ζεκηλάξηα, εξγαζηήξηα θιπ.), αιιά θαη νη
δξαζηεξηφηεηεο (αλάγλσζε επηζηεκνληθψλ άξζξσλ ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ή βηβιία, ζπκκεηνρή ζε
επαγγεικαηηθά δίθηπα ζπλεξγαζηψλ θ.ά.) πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ ηάμε. Βίλαη κηα
ζπλερήο θαη δηαξθήο δηαδηθαζία, πνπ ιακβάλεη ρψξα ζε πξνζσπηθφ θαη επαγγεικαηηθφ επίπεδν. Καηά ηελ
εθηέιεζή ηεο, νη εθπαηδεπηηθνί αλαλεψλνπλ θαη επαλαπξνζδηνξίδνπλ ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο,
θαη νδεγνχληαη ζε αλάπηπμε ηεο δηδαζθαιίαο, αιιαγή επαγγεικαηηθήο ζθέςεο θαη ζρεδηαζκφ ηεο
επαγγεικαηηθήο ηνπο πνξείαο (Day 1999: 4, 2007). Βίλαη κηα πνιπεπίπεδε δηαδηθαζία πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ
εκπεηξία πνπ απνθηά ν εθπαηδεπηηθφο κέζα ζηελ ηάμε αιιά ζα πξέπεη παξάιιεια λα ππάξρεη θαη έλα ηππηθά
κεζνδεπκέλν πιαίζην κάζεζεο κε επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα, εκεξίδεο, βησκαηηθά εξγαζηήξηα θ.α.
πξνθεηκέλνπ λα δηεπξχλνληαη νη γλψζεηο ηνπ θαη λα εληζρχνληαη νη δεμηφηεηέο ηνπ (Μπίθνο 2013: 61· Νάζαηλαο
2010: 65).
Βπηπξφζζεηα, νη Fullan θαη Hargreaves (2014) πηζηεχνπλ φηη ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, κε ηελ
απφθηεζε επηπιένλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ νδεγνχλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζε επαγγεικαηηζκφ θαη αχμεζε ηνπ
θχξνπο ηνπ ελψ ν Day (2003) αληηιακβάλεηαη ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε «… φρη σο κηα ζπζηεκηθή
δηαρεηξηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ σο ππαιιήινπ» (Day 2003: 160) αιιά κέζα ζε έλα πιέγκα ελλνηψλ
πνπ πεξηιακβάλνπλ ηνπο ξφινπο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ηα ρξφληα ππεξεζίαο, ηελ θνπιηνχξα ηνπ ζρνιείνπ
αιιά θαη ηα ζηάδηα γλσζηηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπ αλάπηπμεο πνπ έρνπλ άκεζε επίδξαζε πάλσ ηνπ. Ο
Μαηζαγγνχξαο (2005), δηεπξχλνληαο ηνλ νξηζκφ ηνπ Day ηνλίδεη φηη ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε αθνξά ηηο
πξνζσπηθέο εκπεηξίεο, ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη ηελ ελίζρπζε δεμηνηήησλ πνπ απνθηά κέζσ επηκνξθσηηθψλ
πξνγξακκάησλ ν εθπαηδεπηηθφο πέξα απφ ηελ αξρηθή ηνπ θαηάξηηζε (Μαηζαγγνχξαο 2005:79). Βπίζεο ε Evans
(2008) νξίδεη ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε σο «ηε δηαδηθαζία εθείλε κέζσ ηεο νπνίαο ε επαγγεικαηηθφηεηα θαη/ή
ν επαγγεικαηηζκφο ησλ αηφκσλ ζεσξνχληαη φηη πξέπεη λα εληζρπζνχλ» (Φσηνπνχινπ 2013:222).
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Δ Παπαλανχκ (2003) πξνβάιιεη ηε ζεκαζία θαη ηνλ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη εθπαηδεπηηθέο
πνιηηηθέο ζηελ ππνζηήξημε ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο κέζσ ηεο πξνζέιθπζεο ππνςήθησλ εθπαηδεπηηθψλ,
κε ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο εξγαζίαο θαη πξνυπνζέζεηο ζηαδηνδξνκίαο, θαη ηεο νξγάλσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ
βαζηθψλ ζπνπδψλ αιιά θαη ησλ κεηέπεηηα επηκνξθψζεσλ γηα ηελ άζθεζε εξγαζίαο. Έλαο εθπαηδεπηηθφο πνπ
βξίζθεηαη ζε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε πξνβιεκαηίδεηαη πάλσ ζηελ δηδαθηηθή πξάμε θαη εκπεηξία θαη θηινδνμεί
λα απνθηήζεη βαζχηεξεο γλψζεηο θαη κηα λέα θαηεχζπλζε ζηελ εξγαζία ηνπ. Μέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ κε
εθπαηδεπηηθνχο πεξηζζφηεξν έκπεηξνπο θαη θαηαξηηζκέλνπο, κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζε εκεξίδεο, δηαιέμεηο
θαη ζπλέδξηα θ.α. ζηνρεχεη ζηελ βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπ έξγνπ θαη θαη‟ επέθηαζε ζηε αλάπηπμε θαη
βειηίσζε ησλ καζεηψλ ηνπ (Φσηνπνχινπ 2013: 224).
Μνληέια επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο
Σα θπξίαξρα κνληέια επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο είλαη ηξία. Σν ηερλνθξαηηθφ, ην εξκελεπηηθφ θαη ην
ζηνραζηηθν-θξηηηθφ κνληέιν θαη εθθξάδνπλ δηαθνξεηηθέο επηζηεκνληθέο αληηιήςεηο θαη εθπαηδεπηηθέο
πξαθηηθέο.
Σν ηερλνθξαηηθφ κνληέιν έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηελ Θεηηθηζηηθή Παηδαγσγηθή θαη παξέρεη ηελ αζθάιεηα
πνπ ρξεηάδεηαη ν εθπαηδεπηηθφο, απφ ηνλ λενδηφξηζην κέρξη ηνλ πην έκπεηξν, πξνθεηκέλνπ λα εθαξκφζνπλ
θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα, λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ εμειηζζφκελε ζχγρξνλε ηερλνινγία θαη λα δηαρεηξηζηνχλ
λένπο ξφινπο. ηα αξλεηηθά ηνπ ζπγεθξηκέλνπ κνληέινπ θαηαινγίδνληαη ν πεξηνξηζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηα
κεζνδνινγηθά δεηήκαηα θαζψο θαη ην φηη δελ ιακβάλεη ππφςε ηελ εκπεηξία θαη ηελ επαγγεικαηηθή θξίζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ (Μαηζαγγνχξαο 2005).
Σν εξκελεπηηθφ κνληέιν βαζίδεηαη ζηε ζεσξία ηεο εξκελεπηηθήο παηδαγσγηθήο, αλαβαζκίδεη ηνλ ξφιν
θαη ην θχξνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη βνεζά ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα αθεγείηαη ηηο εκπεηξίεο θαη ηνπο
πξνβιεκαηηζκνχο ηνπ, θαη λα κεηνπζηψλεη ζε πξάμε ηελ πξνζσπηθή ηνπ ζεσξία γηα ηελ εθπαίδεπζε αθνχ ιάβεη
ππφςε ηνπ εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα, φπσο είλαη ην Ώλαιπηηθφ Πξφγξακκα, νη παηδαγσγηθέο ζρέζεηο θαη ε
καζεηηθή ζπκπεξηθνξά. ηα αξλεηηθά φκσο ηνπ κνληέινπ ζπγθαηαιέγεηαη ην γεγνλφο φηη νη πξαθηηθέο άζθεζήο
ηνπ δελ είλαη ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλεο, ιφγσ ηνπ ππνθεηκεληθνχ ηνπ ραξαθηήξα, ην νπνίν ζεσξεί ηνλ
αλαζηνραδφκελν εθπαηδεπηηθφ, σο θνξέα ακθηζβήηεζεο θαη παξάιιεια σο θνξέα έξεπλαο θαη παξαγσγήο λέαο
γλψζεο (Μαηζαγγνχξαο, 2005).
Σέινο, ην ζηνραζηηθφ-θξηηηθφ κνληέιν έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηελ Κξηηηθή Παηδαγσγηθή θαη ζηεξίδεηαη
ζηελ εζηθή θαη πνιηηηθή δηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο (Μαηζαγγνχξαο, 2002). Αίλεη κεγάιε ζεκαζία ζηνλ
ζηνραζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επαγγέικαηνο θαη ζηελ θξηηηθή πξνζέγγηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δεηεκάησλ. Σν
ζπγθεθξηκέλν κνληέιν, αληηκεησπίδεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ σο «ζθεπηφκελν επαγγεικαηία» (Schol, 1983 νπ. αλαθ.
ζην Day, 2003) θαη παξάιιεια δίλεη κεγάιε ζεκαζία ζηνλ θξηηηθφ ζηνραζκφ θαη ζηελ επίδξαζε ηνπ ζηελ
επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Day:2003 ·Ληνλαξάθεο- Φξαγθάθε 2009:232-233).
Πνιινί ζεσξεηηθνί πηζηεχνπλ φηη ηα ηα ηξία κνληέια επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο έρνπλ ηηο
δπλαηφηεηεο λα αιιεινζπκπιεξψλνληαη θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο θάζεηο
επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ώπηφ νδήγεζε ζηελ εκθάληζε θαη θάπνησλ άιισλ κνληέισλ
φπσο είλαη ην κνληέιν αληαλαθιαζηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ην νπνίν βνεζάεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αλαιχνπλ,
λα ζπδεηνχλ, λα αμηνινγνχλ, λα αιιάδνπλ ηηο δηθέο ηνπο πξαθηηθέο θαη βάδνληαο ην πξνζσπηθφ ηνπο ζηίγκα λα
γίλνληαη νη θχξηνη ξπζκηζηέο ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο. Βληνχηνηο, πνιινί επηθξηηέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
κνληέινπ ζεσξνχλ φηη ζηελ πξάμε ε εθαξκνγή ηνπ δελ είλαη θαη ηφζν μεθάζαξε (Kansanen 1987:71-73).
Σν κεηαζρεκαηηζηηθφ κνληέιν είλαη έλαο ζπλδπαζκφο δηάθνξσλ ηερληθψλ κε ζθνπφ λα αμηνπνηεζνχλ
ζεηηθά ζηνηρεία πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά κνληέια θαη έρνπλ σο θνηλφ γλψξηζκα ηελ κεηάδνζε ηεο
γλψζεο. Σν κεηαζρεκαηηζηηθφ κνληέιν απνηειεί έλα αληίδνην ζε αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά άιισλ κνληέισλ
ζηε δηα βίνπ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κε ραξαθηεξηζηηθά επειημίαο, πξνζαξκνζηηθφηεηαο
θαη αλάπηπμεο. ΐαζηθή πξνυπφζεζε εθαξκνγήο ηνπ φκσο είλαη ε χπαξμε θαη ησλ άιισλ κνληέισλ, ψζηε λα
κπνξεί λα κεηαζρεκαηίδεη δνκέο, δηαδηθαζίεο, ιεηηνπξγίεο θαη δηαζηάζεηο. Σν κεηαζρεκαηηζηηθφ κνληέιν
εζηηάδεη ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ, ηφζν ζε πξνζσπηθφ φζν θαη ζε ζπιινγηθφ επίπεδν, θαη θαιιηεξγεί ηε
δηνηθεηηθή ζπλέπεηα, ηελ ππεπζπλφηεηα θαη ηελ επαγγεικαηηθή απηνλνκία θαη ειεπζεξία, θαη παξέρεη κέζα
κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο γλψζεο θαη πξαθηηθήο ( Υαξίζεο 2013:66-67).
Ώπφ ηα παξαπάλσ δηαπηζηψλεηαη φηη ην δεηνχκελν είλαη ε δεκηνπξγία ελφο κνληέινπ επαγγεικαηηθήο
αλάπηπμεο ην νπνίν ζα αμηνπνηεί ζπλδπαζηηθά φιεο ηηο παξαπάλσ ζέζεηο θαη πξνηάζεηο θαη ζα ηνπνζεηεί ηνλ
εθπαηδεπηηθφ σο ηειηθφ απνδέθηε ηεο φιεο πξνζπάζεηαο.
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Δπαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη επηκφξθσζε
Δ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνυπνζέηεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε κνξθσηηθέο
δηαδηθαζίεο πνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα δηεπξχλεη ηηο επηζηεκνληθέο ηνπ γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πξνο φθεινο ηνπ
ίδηνπ, ησλ καζεηψλ ηνπ θαη ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ (Νάζαηλαο 2010: 22). Δ κεγάιε ρξνληθή απφζηαζε πνπ
κεζνιαβεί κεηαμχ ηεο απνθνίηεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηεο αλάιεςεο δηδαθηηθψλ θαζεθφλησλ επηηάζεη ηελ
αλάγθε επηθαηξνπνίεζεο ησλ γλψζεψλ ηνπ θαη ηεο πξφζιεςεο ησλ απαξαίηεησλ εθνδίσλ πξνθεηκέλνπ λα
αζθήζεη ηα θαζήθνληά ηνπ (Μαπξνεηδήο- Σχπαο 2001:148). Κξίλεηαη ινηπφλ απαξαίηεηε ε επαγγεικαηηθή ηνπ
αλάπηπμε ηνπ, κε ζηφρν ηε δηα βίνπ επαγγεικαηηθή ηνπ εμέιημε (Day 2003: 21), νχησο ψζηε λα αληαπνθξηζεί
ζηηο ζπλζήθεο θαη ηηο απαηηήζεηο, ηεο εξγαζίαο ηνπ «… θχξηα κέζσ ηεο θαζηέξσζεο κηαο ζπλερνχο
επηκνξθσηηθήο δηαδηθαζίαο, απφ ηελ είζνδφ ηνπ ζην επάγγεικα κέρξη ηελ ηειηθή απνρψξεζή ηνπ απφ απηφ»
(Ώζεκάθε- Μπισλνπνχινπ- ΐεξγίδεο 2016:142). Με επίθεληξν ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε δίλεηαη ε
δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα αλαπηχμεη ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επηηπρή
έθβαζε ησλ δηδαθηηθψλ ηνπ θαζεθφλησλ.
Οη θπξηφηεξνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ν
ραξαθηήξαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ην είδνο ηεο επηκφξθσζεο πνπ επηιέγεηαη γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εμεηδίθεπζή
ηνπο. Πνιινί ζεσξεηηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη, γηα λα κάζνπλ νη επηκνξθνχκελνη θαη γηα λα ππάξρεη αλάπηπμε, ζα
πξέπεη νη αλάγθεο, ηα ελδηαθέξνληα θαη νη καζεζηαθέο δπλαηφηεηέο ηνπο λα είλαη ζην επίθεληξν ηεο καζεζηαθήο
δηαδηθαζίαο. Δ Υάδνπ (2017) αλαθέξεη φηη «απαξαίηεηε είλαη ε ελεξγή ζπκκεηνρή κέζα απφ θξηηηθφ ηξφπν
ζθέςεο, ε ζχλζεηε δηεξεχλεζε, ε επηθνηλσλία θαη αιιειεπίδξαζε δηδαζθφλησλ-δηδαζθφκελσλ. Δπηπιένλ, ε ρξήζε
θαηάιιεισλ επνπηηθψλ κέζσλ θαη νξγάλσλ ζπληειεί ζηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο γλψζεο πνπ πξνζθέξεηαη θαη
ζπκβάιιεη ζηελ εμέιημε κεγάινπ αξηζκνχ εθπαηδεπηηθψλ» (Υάδνπ, 2017:166).
Ο εθπαηδεπηηθφο θξίλεηαη θαηάιιεινο επαγγεικαηηθά φηαλ δηαζέηεη κηα ζπγθξνηεκέλε αθαδεκατθή
κφξθσζε, ζπκπιεξσκέλε κε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε πνπ ηνπ εμαζθαιίδεη ηελ ζσζηή εθπαίδεπζε ησλ
καζεηψλ ηνπ (Γηαλλνπνχινπ 2004: 109). Ο Henderson (1987) φξηδε ηελ επηκφξθσζε σο ηελ «νπνηαδήπνηε
ελέξγεηα ε νπνία ζπκβάιιεη άκεζα ή έκκεζα ζηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, απφ ηελ πξψηε εκέξα
αλάιεςεο ηεο ππεξεζίαο σο θαη ηελ εκέξα ηεο ζπληαμηνδφηεζήο ηνπ». Δ ζπκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά
πξνγξάκκαηα ζεσξείηαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη
απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηελ πξνζσπηθή ηθαλνπνίεζε ηνπ
επαγγέικαηφο ηνπ.
Πνιιέο θνξέο ν αγγιηθφο φξνο «επαγγεικαηηθή αλάπηπμε» (professional development) απνδίδεηαη ζηελ
ειιεληθή γιψζζα κε ηνλ φξν «επηκφξθσζε». Δ Ααθνπνχινπ (2004) ππνζηεξίδεη φηη ν φξνο «επαγγεικαηηθή
αλάπηπμε» ζεκαίλεη κηα ζπλερή δηαδηθαζία α) θάζε εθπαηδεπηηθνχ κεκνλσκέλα, κε ζθνπφ ηελ δηεχξπλζε ησλ
γλψζεσλ ηνπ θαη ηελ πξννπηηθή εμέιημεο ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ θαη β) ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο κε ζθνπφ
ηελ βειηίσζή ηεο θαη ηελ ζηήξημε θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Ο φξνο «επαγγεικαηηθή
αλάπηπμε» ζεκαηνδνηεί ηελ δηαδηθαζία επαγγεικαηηθήο σξίκαλζεο, πνπ βνεζά ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηελ αχμεζε
ηνπ γλσζηηθνχ ηνπ θεθαιαίνπ θαη ζηελ ηφλσζε ηεο απηνπεπνίζεζήο ηνπ (Ααθνπνχινπ 2004: 116). Ώπφ ηα
παξαπάλσ γίλεηαη ζαθέο φηη ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε είλαη έλαο επξχηεξνο φξνο πνπ κέζα ηεο πεξηθιχεη ηελ
επηκφξθσζε, σο έλαλ απφ ηνπο ηξφπνπο πξαγκαηνπνίεζήο ηεο.
ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ
θνπφο θαη επηκέξνπο ζηφρνο ηεο έξεπλαο
θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηηο ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ Ώηησιναθαξλαλίαο ζρεηηθά κε ηελ ελδνυπεξεζηαθή επηκφξθσζε, σο ππνζηεξηθηηθή
δνκή ελδπλάκσζεο θαη ζηήξημεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αιιά θαη σο κέζν γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ αλάπηπμε.
Ώπψηεξνο ζθνπφο ηεο κειέηεο είλαη ε ζθηαγξάθεζε ηεο ππάξρνπζαο επηκνξθσηηθήο θαηάζηαζεο, κέζα απφ ηελ
θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ γηα ηα πξνζθεξφκελα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα.
Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο εξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο είλαη λα θαηαγξαθνχλ νη απφςεηο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηε ζπκβνιή ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη
εμέιημή ηνπο. Γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ παξαπάλσ ζηφρνπ επηιέρζεθαλ νη εξεπλεηηθνί άμνλεο γηα ηελ ζπιινγή,
ηνλ πξνζδηνξξηζκφ θαη ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ επηθεληξψζεθαλ ζηελ επηκνξθσηηθή εκπεηξία, ηελ
αλαγθαηφηεηα ηεο επηκφξθσζεο, ηελ ελδνυπεξεζηαθή επηκφξθσζε θαη ηελ δηεξέπλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
αλαγθψλ.
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Δξεπλεηηθφ εξψηεκα
Μεηά απφ ηελ επηζθφπεζε ηεο ειιεληθήο θαη μέλεο βηβιηνγξαθίαο δηαηππψλεηαη ην εμήο εξεπλεηηθφ
εξψηεκα, κε ηελ απάληεζε ηνπ νπνίνπ ζα πινπνηεζεί ν πξναλαθεξφκελνο ζηφρνο ηεο έξεπλαο:
• Πηζηεχνπλ νη εθπαηδεπηηθνί φηη ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζπκβάιινπλ ζηελ επαγγεικαηηθή
αλάπηπμε θαη εμέιημή ηνπο;
Σν εξγαιείν θαη ην δείγκα ηεο έξεπλαο
Γηα ηηο αλάγθεο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο θαηαζθεπάζηεθε έλα απηνζρέδην εξσηεκαηνιφγην (Κφθηνπ
2018: 126-132) πξνζαξκνζκέλν ζηα δεδνκέλα ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη απνηεινχκελν απφ πέληε κέξε, ην
νπνίν θαη ρνξεγήζεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνχο πξνο ζπκπιήξσζε. ην ζρεδηαζκφ ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ ζπλέβαιε ε αλαζθφπεζε ηεο ειιεληθήο θαη μέλεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο θαη ζρεηηθψλ
εξσηεκαηνινγίσλ, φπσο απηέο ππάξρνπλ ζε αληίζηνηρεο έξεπλεο ησλ Ααθνπνχινπ (2004), Γηαλλνπνχινπ
(2004), Νάζαηλα (2006), Ααζθνιηά (2000), Mustafa Bayrakcı (2010), Adem Bayar (2014), John B. O'Dwyer
θαη ν Hilal Handan Atlı (2015). Βπίζεο πξνζδηνξίζηεθαλ νη ζεκαηηθνί άμνλεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, νη νπνίνη
επηθεληξψζεθαλ ζηελ επηκνξθσηηθή εκπεηξία, ζηελ αλαγθαηφηεηα επηκφξθσζεο, ζηελ ελδνυπεξεζηαθή
επηκφξθσζε θαη ζηελ απνηειεζκαηηθή επηκφξθσζε βαζηδφκελε ζηελ δηεξεχλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ.
Γηα ηελ δηαηχπσζε θαη ηελ ηειηθή επηινγή ησλ εξσηήζεσλ έγηλε πηινηηθή έξεπλα ζε 30 εξσηψκελνπο
εθπαηδεπηηθνχο. ηφρνο ησλ απνηειεζκάησλ ήηαλ ε ζχγθξηζή ηνπο κε απνηειέζκαηα ζπλαθψλ σο πξνο ην ζέκα
εξεπλψλ. Σέινο ε αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ειέρζεθε κε ηέζη Cronbach.
Σν δείγκα ηεο έξεπλαο επηιέρζεθε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ππεξεηνχζαλ ην ζρνιηθφ έηνο 20172018 ζηελ Πξσηνβάζκηα Αηεχζπλζε Ννκνχ Ώηησιναθαξλαλίαο. Δ επηινγή ηνπ δείγκαηνο ήηαλ ηπραία, θαζψο ην
εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο ζηάιζεθε ζε ζρνιεία ηνπ λνκνχ ην πξψην δεθαπελζήκεξν ηνπ Ενπλίνπ. Ώπφ ηα
300 εξσηεκαηνιφγηα πνπ απνζηάιζεθαλ ζπκπιεξψζεθαλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ππεξεηνχλ ζην λνκφ
212 πνζνζηφ πεξίπνπ 70%.
Απνηειέζκαηα
Μεηά ηε ζπιινγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ αθνινχζεζε ε θαηαρψξεζή ησλ απαληήζεσλ ζε βάζε
δεδνκέλσλ ηνπ ζηαηηζηηθνχ ινγηζκηθνχ SPSS18.
Οη εξσηήζεηο πνπ ηέζεθαλ απνηεινχλ είηε θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο (θχιν, εηδηθφηεηα, ζπνπδέο θιπ.),
είηε αξηζκεηηθέο κεηαβιεηέο (ειηθία, έηε ππεξεζίαο θιπ.) είηε ηεξαξρηθέο κεηαβιεηέο (εξσηήζεηο θιίκαθαο
likert). Γηα θάζε είδνο κεηαβιεηήο ρξεζηκνπνηήζεθε θαη δηαθνξεηηθή ζηαηηζηηθή ηερληθή αλάιπζεο. Γηα ηηο
θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο έγηλε πεξηγξαθή ησλ δεδνκέλσλ κε ηε ρξήζε πηλάθσλ ζπρλνηήησλ – πνζνζηψλ θαη
ξαβδνγξακκάησλ πνζνζηψλ. Γηα ηηο αξηζκεηηθέο κεηαβιεηέο έγηλε πεξηγξαθή ησλ δεδνκέλσλ κε ειάρηζηα,
κέγηζηα, κέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο. Βπίζεο, ρξεζηκνπνηήζεθε ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson γηα
ηελ αλεχξεζε πηζαλψλ ζπζρεηίζεσλ κε άιιεο ππφ κειέηε ηεξαξρηθέο κεηαβιεηέο.
Γηα ηηο ηεξαξρηθέο κεηαβιεηέο έγηλε πεξηγξαθή ησλ δεδνκέλσλ κε ηε ρξήζε πηλάθσλ πνζνζηψλ, κέζσλ
φξσλ θαη ξαβδνγξακκάησλ κέζσλ φξσλ. Χο ηερληθέο επαγσγηθήο ζηαηηζηηθήο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα t-test θαη
Mann-Whitney test πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνχλ πηζαλέο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο
κέζνπο φξνπο 2 δηαθνξεηηθψλ δεκνγξαθηθψλ γθξνππ. Σν επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο γηα φια ηα ηεζη
ήηαλ α=0,05.
Σέινο, ε αμηνπηζηία ησλ δηαθφξσλ θιηκάθσλ εξσηήζεσλ ειέγρζεθε κε ην δείθηε Cronbach‟s alpha.
Σηκέο ηνπ δείθηε άλσ ηνπ 0,7 ππνδεηθλχνπλ ηθαλνπνηεηηθή αμηνπηζηία.
Ώπφ, ηελ επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ πξνέθπςε φηη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα πηζηεχνπλ άλσ
ηνπ κεηξίνπ φηη ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζπκβάινπλ ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη εμέιημε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα, πηζηεχνπλ φηη ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζπκβάινπλ ζε κεγάιν βαζκφ
ζηε ζπλερή βειηίσζε κέζσ ηεο δηά βίνπ κάζεζεο (46,7%), ζηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ (45,3%), ζηε
δεκηνπξγία ηζρπξνχ βηνγξαθηθνχ (29,2%) θαη ζηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε (42%). Ώθφκε, πηζηεχνπλ ιηγφηεξν
(αιιά πάληα άλσ ηνπ κεηξίνπ) φηη ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα δεκηνπξγνχλ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ
ζπλαδέιθσλ (28,3%). Δ ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα εξσηήζεσλ είρε πςειφ δείθηε αμηνπηζηίαο (Cronbach‟salpha =
0.937>0.7) θαη κπνξεί λα αληηπξνζσπεπζεί απφ κηα εληαία κεηαβιεηή σο κέζνο φξνο ησλ ζθνξ ησλ επηκέξνπο
εξσηήζεσλ.
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Γηάγξακκα 1: πκβνιή ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη
εμέιημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
πγθεληξσηηθά, ζε κηα θιίκαθα απφ 0=Καζφινπ έσο 4=Πάξα πνιχ, δηαπηζηψλεηαη φηη νη εξσηψκελνη
πηζηεχνπλ άλσ ηνπ κεηξίνπ φηη ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζπκβάιινπλ ηφζν ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη
γλψζεσλ φζν θαη ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη εμέιημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.
Γηα λα δηαπηζηψζνπκε αλ ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηηθψλ επεξεάδνπλ ηηο απφςεηο
ηνπο ζηα εμεηαδφκελα ζέκαηα ρξεζηκνπνηνχκε ηα ζηαηηζηηθά ηεζη T-test θαη Mann-Whitneytest ζε επίπεδν
ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο α=0,05. Βπίζεο, ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Pearson γηα ηνλ
εληνπηζκφ πηζαλψλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ νξηζκέλσλ πνζνηηθψλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ ππφ
εμέηαζε κεηαβιεηψλ.
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Πίλαθαο 1: πκβνιή ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη
εμέιημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αλά δεκνγξαθηθφ ραξαθηεξηζηηθφ
Σν θχιν, νη ζπνπδέο θαη ε πξνεγνχκελε ελδνυπεξεζηαθή επηκφξθσζε δελ θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηε ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή. κσο, θαίλεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο (δάζθαινη θαη λεπηαγσγνί) ζεσξνχλ ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεγαιχηεξν βαζκφ (απφ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο εηδηθφηεηαο) φηη ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζπκβάινπλ ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη
εμέιημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (p=0.05).
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πκπεξάζκαηα
Ώπφ ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαη κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα,
ζπκπεξαίλεηαη φηη ην 57,5% ησλ εξσηεζέλησλ εθπαηδεπηηθψλ έρεη θάλεη επηπιένλ ζπνπδέο πέξα ησλ βαζηθψλ
θαη έλα αθφκε πην κεγάιν πνζνζνζηφ (79,2%) έρεη ζπκκεηάζρεη ζε ελδνυπεξεζηαθή επηκφξθσζε. Βπίζεο,νη
εθπαηδεπηηθνί εθηηκνχλ φηη νη γλψζεηο πνπ ηνπο παξέρεη ε βαζηθή εθπαίδεπζε δελ είλαη επαξθείο γηα ηελ άζθεζε
ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ κε απνηέιεζκα ε επηκφξθσζε λα θαζίζηαηαη αλαγθαία θπξίσο γηα ηνλ
εκπινπηηζκφ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ (51,4%), ιφγσ ησλ ζπλερψλ αιιαγψλ θαη εμειίμεσλ (44,8%) θαη θαηφπηλ
σο κέηξν ελίζρπζεο ηεο απφδνζεο εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ.
χκθσλα κε ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο, νη εθπαηδεπηηθνί πηζηεχνπλ φηη ηα
επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ζηε βειηίσζε γλψζεσλ θαζψο θαη
ζηελ πηνζέηεζε θαη πξνψζεζε θαηλνηφκσλ κνξθψλ κάζεζεο. Βπίζεο, ζπκβάιινπλ ζηελ επαγγεικαηηθή
αλάπηπμε θαη εμέιημή ηνπο, ζηε ζπλερή βειηίσζε κέζσ ηεο δηα βίνπ κάζεζεο θαη δεκηνπξγνχλ πιενλέθηεκα
έλαληη ησλ ζπλαδέιθσλ. Σα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα έξρνληαη ζε ζπκθσλία κε ηα αληίζηνηρα εμαγφκελα
ζπκπεξάζκαηα ζηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε Ααθνπνχινπ (2004:282). Δ κεζνδνινγία πινπνίεζεο ησλ
επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ελδηαθέξεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εληζρχνληαο ηελ άπνςε φηη ν ζρεδηαζκφο είλαη
εμίζνπ ζεκαληηθφο κε ηελ δηεμαγσγή. Δ ζεκαηνινγία πνπ θαίλεηαη λα ελδηαθέξεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε πνιχ
κεγάιν βαζκφ είλαη ε δηαρείξηζε πξνβιεκάησλ ζηελ ηάμε, ζέκαηα καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ θαη νη δηδαθηηθέο
κέζνδνη κε ηε ρξήζε Δ/Τ θαη ζπκθσλεί κε ηα απνηειέζκαηα παιηφηεξεο έξεπλαο ηνπ Νάζαηλα (2006) κε
αληίζηνηρν πνζνζηφ 22,2%. Ο νινέλα απμαλφκελνο αξηζκφο παηδηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο πξνθαιεί
ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ εηδηθή αγσγή θαη ηελ αλάγθε γηα επηκφξθσζε πάλσ ζηελ παηδαγσγηθή
ηεο ζπκπεξίιεςεο θαη ηελ αλάπηπμε επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πνπ
δεκηνπξγνχληαη ζηελ ζρνιηθή ηάμε (41,1%). Σν ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα έξρεηαη ζε αληίζεζε κε παιηφηεξε
έξεπλα ηεο Γηαλλνπνχινπ (2004). ζηελ νπνία ην ελδηαθέξνλ γηα ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο απαζρνινχζε κφλν
ην 6,9% ησλ εξσηεζέλησλ εθπαηδεπηηθψλ.
Βμάιινπ, νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλάγθε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα επηκφξθσζε είλαη νη
ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, ε ηθαλνπνίεζε πξνζσπηθψλ επηζπκηψλ θαη ε επαγγεικαηηθή εμέιημε, παξάγνληεο πνπ
πξνβάιινπλ ηελ εζσηεξηθή αλάγθε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα βειηίσζε θαη ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηνπο, κε ηελ
θάιπςε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο αλαγθψλ εληφο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. H επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαη ε κάζεζε πξέπεη λα επηηπγράλεηαη κέζα ζε έλα ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ πξνζαξκνζκέλν
ζηηο αηνκηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σν κφλν δεκνγξαθηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ θαίλεηαη λα επεξεάδεη
ηελ άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ επηκφξθσζε θαη ηελ ζπκβνιή ηεο ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη
εμέιημε είλαη ε δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ δαζθάισλ θαη εθπαηδεπηηθψλ εηδηθνηήησλ, κε ηνπο δάζθαινπο λα
ζεσξνχλ κεγαιχηεξε ηελ ζπκβνιή ηεο επηκφξθσζεο, έλαληη ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθνηήησλ.
Κιείλνληαο, ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζα κπνξνχζαλ λα θαλνχλ ρξήζηκα ζηνπο θνξείο
(δεκφζηνπο ή θαη ηδησηηθνχο) πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ ζρεδηαζκφ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηφζν σο πξνο
ηελ επηινγή ζεκαηηθψλ πεδίσλ φζν θαη σο πξνο ηηο κεζνδνινγηθέο ηερληθέο ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα
ελζσκαηψζνπλ ψζηε λα εληζρχζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο.
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ηελ παξνχζα εξγαζία εξεπλνχκε ην θξηηήξην «Αηαδηθαζίεο» ηνπ κνληέιν Βπηρεηξεκαηηθήο Ώξηζηείαο
EFQM ηνπ Βπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ Αηνίθεζεο ηεο Πνηφηεηαο. Σν EFQMαπνηειεί κηα βάζε γηα ηε ζπλερή
βειηίσζε, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ απηναμηνιφγεζε θαη ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηεο ΑΟΠ ζε νξγαληζκνχο.
πγθεθξηκέλα δηεξεπλνχκε ηηο αληηιήςεηο 183 εθπαηδεπηηθψλ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο
Πξσηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο Ν. Εσαλλίλσλ, αθελφο γηα ηελ χπαξμε ραξαθηεξηζηηθψλ πνηφηεηαο αλαθνξηθά κε
ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο θαη αθεηέξνπ γηα ηηο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο απηψλ
ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, πξνθεηκέλνπ νη ζρνιηθέο κνλάδεο λα εκθαλίδνπλ πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηε
ιεηηνπξγία ηνπο, ψζηε ε δηνίθεζε λα αζθείηαη απνηειεζκαηηθά ζην πιαίζην ησλ αξρψλ ηεο Αηνίθεζεο Οιηθήο
Πνηφηεηαο (ΑΟΠ). Οη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ παξνπζηάδνληαη, ζρνιηάδνληαη θαη εμεηάδεηαη ε
δηαθνξνπνίεζε παξφληνο θαη κέιινληνο ζηα ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνινπζνχληαη
ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο θαη ε ζπζρέηηζε ησλ απαληήζεσλ κε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο.
ΔΗΑΓΧΓΉ
H νιηθή πνηφηεηα σο «δηαξθήο ηθαλνπνίεζε ησλ πξνζδνθηψλ ησλ πειαηψλ θαη σο επίηεπμε ηεο
πνηφηεηαο κε ρακειφ θφζηνο», έρεη σο ζηφρν ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο πξντφλησλ θαη
ππεξεζηψλ (Κξηεκάδεο & Θσκνπνχινπ, 2012; Zaman & Azalin, 2016). HΑηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαοαπνηειεί
«κηα νινθιεξσκέλε θηινζνθία γηα ηελ επίηεπμε ηεο πνηφηεηαο κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο φισλ (Dahlgaard
etal.1995) θαη έλα ζχλνιν απφ πξαθηηθέο πνπ δίλεη έκθαζε κεηαμχ άιισλ ζηε ζπλερή βειηίσζε, ηελ νκαδηθή
εξγαζία, ηνλ καθξνπξφζεζκν ζρεδηαζκφ, ηελ απμεκέλε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ, ηηο δηαδηθαζίεο, ηελ
επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ζηελ νκάδα, ηηο ζπλερείο κεηξήζεηο, ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ θαη ηε ζηελή
ζρέζε κε ηνπο πξνκεζεπηέο» (Powell, 1995:16). Ώπνηειεί έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα δηνίθεζεο, πνπ
ζπλερψο βειηηψλεηαη, κε ηε ζπκκεηνρή ζηειερψλ θαη εξγαδφκελσλ. Πξνζδηνξίδεηαη κέζα απφ ηηο αμίεο πνπ ηε
δηέπνπλ, ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηεί (ISO, δηάγξακκα Pareto, Ishikawa θ.ά.) θαη ηηο ηερληθέο (θχθινη
πνηφηεηαο, απηναμηφινγεζε, benchmarking θ.ά.), πνπ πηζηνπνηνχλ θαη βειηηψλνπλ ζπλερψο ηα απνηειέζκαηα
ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ (Hellsten & Klefsjo, 2000; Hansson & Klefsjo, 2003).
Χο βάζε γηα ηε ζπλερή βειηίσζε, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ απηναμηνιφγεζε θαη ηελ επηηπρή
εθαξκνγή ηεο ΑΟΠ ζε νξγαληζκνχο (Jancikova & Brychta, 2009 Hides, Davies & Jackson, 2004) ζηελ Βπξψπε
ρξεζηκνπνηείηαη ην κνληέιν Βπηρεηξεκαηηθήο Ώξηζηείαο EFQM. Σν κνληέιν είλαη έλα πνιπεξγαιείν κέζσ ηνπ
νπνίνπ νη νξγαληζκνί ειέγρνπλ πνζνηηθά ηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηνπο ζεκεία. Σν κνληέιν απνηειεί κηα νιηζηηθή
αληηκεηψπηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ κε παξακέηξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζε ζηξαηεγηθφ επίπεδν θαη
δηαρένληαη ζε φια ηα επίπεδα δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο (Γσγφπνπινο, 2012).Σα 9 θξηηήξηα ηνπ κνληέινπ, πνπ
δηαρσξίδνληαη πνζνηηθά ηζνκεξψο ζε πξνυπνζέζεηο (Δγεζία, Πνιηηηθή θαη ηξαηεγηθή, Αηνίθεζε Ώλζξψπηλνπ
Απλακηθνχ, Πφξνη θαη ζπλεξγαζίεο, Αηαδηθαζίεο) θαη απνηειέζκαηα (Εθαλνπνίεζε πειαηψλ, Εθαλνπνίεζε
εξγαδνκέλσλ, Ώπνηειέζκαηα ζηελ θνηλσλία, Οηθνλνκηθά απνηειέζκαηα), πξνζδηνξίδνπλ ηα κελ απνηειέζκαηα
ηνλ ζθνπφ ηνπ νξγαληζκνχ, νη δε πέληε «πξνυπνζέζεηο»πξνζθέξνπλ κηα νιηζηηθή πνξεία γηα ηε πηνζέηεζε
κεζφδσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ απνηειεζκάησλ (Sandbrook, 2001:84). Δ φιε θηινζνθία ηνπ EFQM έγθεηηαη
ζηελ ηζνξξνπία αλάκεζα ζηηο πξνυπνζέζεηο (enablers) θαη ζηα απνηειέζκαηα (results). Ώλαδεηνχληαη δειαδή
πνηεο πξνυπνζέζεηο πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαη λα πξνγξακκαηηζηνχλ θαηάιιεια ψζηε λα επηηεπρζνχλ ηα
επηζπκεηά απνηειέζκαηα ηα νπνία νπζηαζηηθά ζπγθξίλνληαη κε ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη ν
εθπαηδεπηηθφο νξγαληζκφο. Σν θξηηήξην «Αηαδηθαζίεο», πνπ δηεξεπλνχκε ζηελ παξνχζα εξγαζία, θαηέρεη
θεληξηθή ζέζε αλάκεζα ζηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα. Βπεξεάδεη ηελ επηβίσζε θαη ηελ επηηπρία ελφο
νξγαληζκνχ ζε έλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. Ώθνξά ηελ ζρεδίαζε θαη δηαρείξηζε ησλ δηεξγαζηψλ, ηε
βειηίσζε, ηελ εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ, ηε ζηφρεπζε ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε θαη ηηο αλάγθεο ησλ απνδεθηψλ
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θαη ηεο θνηλσλίαο (Μartin-Castilla, 2002 φπ. αλαθ. ζην Anastasiadou & Zirinoglou, 2015:415). Δ
απηναμηνιφγεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, βαζηζκέλε ζην κνληέιν EFQM, είλαη κηα νινθιεξσκέλε,
ζπζηεκαηηθή θαη ηαθηηθή αλαζθφπεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ελφο νξγαληζκνχ θαη ησλ απνηειεζκάησλ πνπ
επηηξέπεη ζηνλ νξγαληζκφ λα δηαθξίλεη κε ζαθήλεηα ηα δπλαηά ζεκεία θαη ηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο κπνξεί λα
βειηησζεί. Δ απηναμηνιφγεζε ζπλδέεηαη κε ηελ πνηφηεηα θαη ην αίηεκα ηεο ΑΟΠ γηα δηαξθή βειηίσζε θαη
κάιηζηα σο πξνυπφζεζή ηεο. Ώθνινπζψληαο ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, εθπνλνχληαη ζρέδηα βειηίσζεο, ηα
νπνία παξαθνινπζνχληαη γηα ηελ πξφνδν. Οη νξγαληζκνί εθηεινχλ απηφλ ηνλ θχθιν αμηνιφγεζεο θαη αλάιεςεο
δξάζεο επαλεηιεκκέλα ψζηε λα κπνξνχλ λα επηηχρνπλ πξαγκαηηθή θαη ζπλερή βειηίσζε ».(EFQM, 2008). Δ
απηναμηνιφγεζε επηηξέπεη ζηνλ νξγαληζκφ λα ειέγρεη ηαθηηθά πνηεο δξαζηεξηφηεηεο πεγαίλνπλ θαιά θαη πνηεο
φρη, ηη πξέπεη λα αλαπηπρζεί θαη πνην είλαη ην ράζκα κεηαμχ ησλ πξαγκαηηθψλ θαη ησλ επηζπκεηψλ
απνηειεζκάησλ (Yang et al., 2001)
ρήκα 1:Βπεμήγεζε ησλ θξηηεξίσλ ηνπ κνληέινπ EFQM (Slack et al,2007 ζην Γθφλεο,2011, ζει. 22)

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ
Δ βηβιηνγξαθία γηα ηελ απηναμηνιφγεζε κε βάζε ηνκνληέιν EFQM δείρλεη φηη ε απηναμηνιφγεζε
πξνζδηνξίδεη κε ζαθήλεηα ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηνπο ηνκείο βειηίσζεο. Αηαρεηξίδεηαη ην ζχλνιν ηνπ νξγαληζκνχ,
δηφηη παξέρεη εθηίκεζε γηα ηελ εγεζία, ηε ράξαμε πνιηηηθήο, ηηο δηαδηθαζίεο, ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο, ηνπο
πειάηεο θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζηα απνηειέζκαηα, (Vernero et al., 2007, Hides et al., 2004). Οξγαλψλεη θαη
ηεξαξρεί ζρέδηα δξάζεο κε βάζε ηη έρεη επηηεπρζεί θαη ηη πξέπεη λα επηηεπρζεί, (Hillman, 1994). Πξνζθέξεη ηελ
επθαηξία ζηνπο νξγαληζκνχο λα κάζνπλ απφ ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη, απφ ηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ
βέιηηζησλ πξαθηηθψλ, θαζψο θαη άιινπο νξγαληζκνχο (Benavent, 2005). Μεγηζηνπνηεί ηε ζπκκεηνρή ησλ
εξγαδνκέλσλ ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, απμάλεη ηα θίλεηξα, ηελ δέζκεπζή ηνπο γηα ηηο αλαπηπμηαθέο
δξαζηεξηφηεηεο ελψ δείρλεη κηα καθξνπξφζεζκε δέζκεπζε ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο, εληζρχεη ην ξφιν ηνπο ζηελ
ελδπλάκσζε ηνπ πξνζσπηθνχ, εζηηάδεη ηελ εγεζία ηνπο θαη παξέρεη κεγαιχηεξν έιεγρν ζηνπο πφξνπο (Hillman,
1994).πκβάιιεη ζηελ αιιαγή θνπιηνχξαο ζε πηπρέο φπσο ε νκαδηθή εξγαζία, ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ, ηελ
αμηνιφγεζε θαη ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ζρεδίσλ δξάζεο (Gadd, 1995) θαη ζηελ αλάπηπμε πνηνηηθήο
θνπιηνχξαο κε ηελ θαηαλφεζε ησλ αξρψλ δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο σο ηξφπνπ δηαρείξηζεο ηνπ νξγαληζκνχ θαη
ηεο δηεμαγσγήο ησλ δηαδηθαζηψλ.πκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε ησλ πειαηψλ ζην κέιινλ (Benavent, 2005).
Hδπλαηφηεηα εθαξκνγήο αξρψλ ΑΟΠ, ρξεζηκνπνηψληαο ηε κεζνδνινγία ηεο απηναμηνιφγεζεο ηνπ
κνληέινπ EFQMέρεη εξεπλεζεί ζηελ Βιιάδα θαη ζε άιιεο ρψξεο. Σα θξηηήξηα ησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκβάιινπλ
ζηε βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ρξεηάδεηαη κηα ηζνξξνπεκέλε πξνζέγγηζε ζηελ αλάπηπμε ησλ
παξαγφλησλ επηηπγράλνληαο έλα βέιηηζην φθεινο (Bou-Llusaretal. 2005). Υξεηάδεηαη επίζεο λα δνζεί ζνβαξή
πξνζνρή ζην φξακα ηνπ νξγαληζκνχ (Anastasiadou θαη Zirinoglou, 2015).Σα ηξία θξηηήξηα «Άλζξσπνη»,
«Πνιηηηθή θαη ζηξαηεγηθή» θαη νη «πλεξγαζίεο θαη πεγέο» έρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζεηηθή επίδξαζε ζηηο
«Αηαδηθαζίεο» θαηά ηνλCalvo-Mora et al. (2006) ελψ θαηά Heras-Saizarbitoriaetal. (2012) ην θξηηήξην ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ δελ έρεη ζεκαληηθφ επηπηψζεηο ζηε βειηίσζε ησλ Αηαδηθαζηψλ. Ώλαθέξνληαη
πξνβιήκαηα ζηελ εθαξκνγή EFQM σο εξγαιείν αμηνιφγεζεο ζην Βιιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα
(Γηξίλνγινπ, 2015). ηε ρψξα καο έξεπλεο έδεημαλ φηη ην θξηηήξην «ηξαηεγηθή θαη πνιηηηθέο»εκθαλίδνληαη
ειάρηζηα ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο ζηε ζηξαηεγηθή θαη ηηο πνιηηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη ζην ζρνιείν θαη απηά
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ηα ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο ζα κπνξνχζαλ λα αλαπηπρζνχλ ζεκαληηθά πεξηζζφηεξν ζην κέιινλ πξνθεηκέλνπ
ην ζρνιείν λα πξνζεγγίδεη ηελ αξηζηεία ζε ζέκαηα ζηξαηεγηθήο θαη πνιηηηθψλ(Καξαιηφινπ,2011). Ώλαδείρζεθε
έιιεηςε επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ, έιιεηςε απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο ελζάξξπλζεο θαη ππνζηήξημεο,
αμηνιφγεζεο, εζηθή θαη ε νηθνλνκηθή επηβξάβεπζε, ελψ ηαπηφρξνλα ππάξρεη ζε κηθξφ βαζκφ ε ζηήξημε ησλ
πξσηνβνπιηψλ ζε επίπεδν δηνίθεζεο θαη δελ ζπγθξνηνχληαη νκάδεο γηα αλάιεςε έξγνπ θαη αλάδεημε πνηνηηθψλ
απνηειεζκάησλ(Καιδή 2017). Ο βαζκφο αλάπηπμεο - χπαξμεο ησλ πνηνηηθψλ εγεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ είλαη
κηθξφο (Κνινδψθ, 2016)θαη δελ εμαξηάηαη κφλν κε ηελ θαηάιιειε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ δηεπζπληψλ.
Ώπαηηείηαη κεγηζηνπνίεζε ηεο απηνλνκίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ (Κνπηνχδεο, 2008), ελεξγφο ξφινο ησλ
πξντζηάκεσλ αξρψλ θαη δεκηνπξγία ελφο πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο «…θνπιηνχξα
πνηφηεηαο…» (Κξηεκάδεο & Θσκνπνχινπ, 2012, ζ.118), κε κεγαιχηεξε απηνλνκία ζηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ
εθαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ – πξνγξακκάησλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ, πνπ ε θάζε εθπαηδεπηηθή
κνλάδα επηηπγράλεη. Σέινο, φζν κεγαιχηεξε είλαη ε ρξνληθή πεξίνδνο γηα ηελ νπνία ηα ζρνιεία είραλ
πηζηνπνίεζε πνηφηεηαο, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε αληίιεςε ηεο πνηφηεηαο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ
(Díezetal. 2018), ελψπαξαηεξείηαη αχμεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο καζεηέο θαη ην πξνζσπηθφ,
βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη βειηίσζε ηνπ αθαδεκατθνχ πεξηβάιινληνο (Γθφλεο 2011).
Ζ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ
Βξγαιεία θαη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα
Χο εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πνζνηηθή έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε αλψλπκν
γξαπηφ εξσηεκαηνινγίν «κε πξνθαζνξηζκέλα εξσηήκαηα θαη απαληήζεηο» (Creswell,2011:75)Σν
εξσηεκαηνιφγην βαζίζηεθε ζην πξσηφηππν εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην εμσηεξηθφ σο εξγαιείν
απηναμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ EFQM θαη πξνέξρεηαη απφ ην
SheffieldHallamUniversity- CenterforIntegralExcellence (Pupius, 2005) θαη ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πινπνίεζε
έξεπλψλ απφ Petridou&Petridou&Sakellari (2007), Καιδή (2017) θαη Καξαιηφιηνπ (2011).ηελ παξνχζα
έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε κφλν έλα ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, απηφ πνπ αλαθέξεηαη ζηηο «Αηαδηθαζίεο» ην
νπνίν απνηειεί έλα απφ ηα θξηηήξηα πξνυπνζέζεσλ πνηφηεηαο, ζχκθσλα κε ην EFQMExcellenceModel.
Υξνληθά ε έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηηο 1 επηεκβξίνπ 2018 έσο ηηο 15 Οθησβξίνπ 2018 θαη ην
εξσηεκαηνιφγην ζπκπιεξψζεθε απφ 183 εθπαηδεπηηθνχο. Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβάλεη 2 βαζηθέο
ελφηεηεο, κηα κε γεληθά ζηνηρεία θαη ε άιιε κε ζηνηρεία πνηφηεηαο ζηελ αλάπηπμε δηαδηθαζηψλ ησλ ζρνιηθψλ
κνλάδσλ.
Δ πξψηε ελφηεηα πεξηιακβάλεη γεληθά (πεξηνρή ζρνιείνπ) θαη δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ εξσησκέλσλ
(Φχιν, Διηθία, Υξφληα ππεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε, Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, Οξγαληθφηεηα ζρνιείνπ, ρέζε
εξγαζίαο, Σίηινη πνπδψλ / Βπίπεδν γλψζεσλ (εθηφο ηνπ βαζηθνχ πηπρίνπ δηνξηζκνχ), Βηδηθφηεηα). Δ δεχηεξε
ελφηεηα πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ αλαθνξηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο ζηελ αλάπηπμε
δηαδηθαζηψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, απνηειείηαη απφ δέθα (10) εξσηήζεηο (24 ππνεξσηήζεηο) θιεηζηνχ ηχπνπ,
πνπ αθνινπζνχλ ηελ πνζνηηθή δηαβάζκηζε ζηελ πεληαβάζκηα δηαβαζκηζκέλε θιίκαθα ηεξάξρεζεο Likert φπνπ
1= Καζφινπ, 2= Λίγν, 3= Ώξθεηά, 4= Πνιχ, 5= Πάξα πνιχ, κέζσ ηεο νπνίαο δεηείηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο
λα δειψζνπλ ην βαζκφ πνπ ηζρχεη θάζε εξψηεζε.
Βηδηθφηεξα, πεξηιακβάλνληαη εξσηήζεηο πνπ δηεξεπλνχλ αλ ν νξγαληζκφο ζρεδηάδεη θαη δηαρεηξίδεηαη
ηηο δηαδηθαζίεο κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν, αλ βειηηψλεη ηηο δηαδηθαζίεο, αλ ζρεδηάδεη ηηο εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο
ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη πξνζδνθίεο εκπιεθνκέλσλ, αλ παξάγεη, παξαδίδεη θαη παξέρεη εθπαηδεπηηθέο
ππεξεζίεο ψζηε λα κέλνπλ ηθαλνπνηεκέλνη νη εκπιεθφκελνη θαη αλ δηαρεηξίδεηαη θαη πξνάγεη ηηο ζρέζεηο ηνπ κε
ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. Οη εξσηήζεηο θαη νη ππνεξσηήζεηο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1, καδί κε ηηο κέζεο
ηηκέο ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
Με ηελ έξεπλά καο απαληάκε ζηα παξαθάησ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα:
1ν Βξεπλεηηθφ Βξψηεκα:ε πνην βαζκφ νη εθπαηδεπηηθνί ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζεσξνχλ φηη
δηαζέηνπλ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο, φπσο ην θξηηήξην «Αηαδηθαζίεο» ηνπ κνληέινπ ΒFQM ηα
πξνβάιεη;
2ν Βξεπλεηηθφ Βξψηεκα:ε πνην βαζκφ νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη ρξεηάδεηαη λα αλαπηπρζνχλ ζηνπο
ίδηνπο, ηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο, φπσο ην θξηηήξην «Αηαδηθαζίεο» ηνπ κνληέινπ ΒFQM ηα
πξνβάιεη;
3ν εξεπλεηηθφ εξψηεκα: Τπάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ απφςεψλ ηνπο ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ζπγθεθξηκέλσλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλθαη ην
επηζπκεηφ επίπεδν αλάπηπμεο ηνπο ζην κέιινλ;
Σν δείγκα

646

1st International Congress on Management of Educational Units
December 7-9, 2018, Thessaloniki, Greece

Δ πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηνλ θιάδν ΠΒ70 - Αάζθαινη
ζε πνζνζηφ 79,8%, ΠΒ06 Ώγγιηθψλ 8,7% θαη ΠΒ11 Γπκλαζηέο 5,5%. Πάλσ απφ ην κηζφ ηνπ δείγκαηνο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ είλαη γπλαίθεο (69,9% έλαληη 30,1%) Μεγάιν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο ππεξεηεί ζε αζηηθή
πεξηνρή (67,2 εθπαηδεπηηθνί θαη ζε πνιπζέζηα ζρνιεία (65,6% ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δ πιεηνλφηεηα ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο έρεη απφ 11-20 ρξφληα ππεξεζίαο ( ζε πνζνζηφ 49,7%) Οη εθπαηδεπηηθνί
θαηαλέκνληαηθπξίσο ζηηο ειηθαθέ ο νκάδεο 41-50 (39,3%) θαη 51-60(41%) . Οη κηζνί εθπαηδεπηηθνί ηνπ
δείγκαηνο έρνπλ δεχηεξν πηπρίν (26,2%) ή κεηαπηπρηαθφ ηίηιν (22,4%) Δ πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρεη
νξγαληθή ζέζε ζην ζρνιείν πνπ ππεξεηνχλ θαηά ηελ ηξέρνπζα ρξνληά θαη είλαη έγγακνη.

Παξφλ

Μέιινλ

Γηαθνξά ζηηο
κέζεο ηηκέο

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ
Πίλαθαο 1
Μέζεο Σηκέο ζε φια ηα εξσηήκαηα θαη ππνεξσηήκαηα (ζην παξφλ θαη κέιινλ)
ΜΔΖ
ΣΗΜΖ

11.Ο ζπζηεκαηηθφο ζρεδηαζκφο θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ δηαδηθαζηψλ κε ζηφρν ηελ
πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ησλ πνιηηηθψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο κε

2,89

4,29

1,4

11.1. δηεξεχλεζεζπλζεθψλ–µεραληζµνίαλαηξνθνδφηεζεο(feedback)

2,72

4,27

1,55

11.2. ζπλερή παξαθνινχζεζε
11.3. παξαθνινχζεζε ζε θξίζηµα ζεµεία
12.Οη
δηαδηθαζίεο
κέηξεζεο
ζηφρσλ
απφδνζεο
πνπ
παξαθνινπζνχληαη,αλαζεσξνχληαηθαηβειηηψλνληαηζπλέρεηα.
12.1. κε πηνζέηεζε πξνηχπσλ απφδνζεο (δείθηεο, πνζνζηά θ.ά.)
12.2. νη δηαδηθαζίεο ζηε ζρνιηθή κνλάδα πεξηιαµβάλνπλ µεηξήζηµνπο ζηφρνπο
απφδνζεο, πνπ παξαθνινπζνχληαη, αλαζεσξνχληαη θαη βειηηψλνληαη ζπλέρεηα κε
δηαδηθαζίεο επαλαπιεξνθφξεζεο
13. Οη πξνθαζνξηζκέλεο δηαδηθαζίεο εθπαίδεπζεο θαη εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη
ελδπλάκσζήο ηνπ κε ζθνπφ ηελ εηζαγσγή αιιαγψλ
13.1. κε ελαιιαγή αξµνδηνηήησλ (π.ρ. αιιαγή ηάμεο)
13.2. κε πξνγξαµµαηηζµφ & αμηνιφγεζε απνηειεζκάησλ
13.3. κε θίλεηξα – επηβξάβεπζε
14. Οη δηαδηθαζίεο πξφβιεςεο, παξαθνινχζεζεο θαη ελίζρπζεο ηεο ηθαλνπνίεζεοφισλ
ησλ εκπιεθφκελσλ κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ (καζεηψλ, εθπαηδεπηηθψλ, γνλέσλ) ζε
πξνζσπηθή βάζε
14.1. ηεηξάδην πξνφδνπ – επηβξάβεπζε
14.2.επηθνηλσλία παξαπφλσλ – άµεζε επηθνηλσλία ζε θξίζηµα πεξηζηαηηθά
15. Δ ζπζηεκαηηθή επαλαπιεξνθφξεζε γηα ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο φισλ ησλ
ελδηαθεξφκελσλ γηα ηελ εθπαίδεπζε πιεπξψλ κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ησλ
«εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ»
15.1. εξσηεµαηνιφγηα πξνηηµήζεσλ
15.2. αμηνιφγεζε απνηειεζµάησλ
16. Δ αμηνπνίεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ησλ ζπλεξγαηψλ θαη ησλ
νµάδσλ ζπµθεξφλησλ κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ησλ παξερφκελσλ απφ ηε ζρνιηθή
κνλάδα «εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ»
16.1. πηνζέηεζε βξαβείσλ δεµηνπξγηθφηεηαο / θαηλνηνµηψλ
16.2. πηινηηθέο εθαξµνγέο θαηλνηνµηψλ
16.3. ζπµµεηνρή ζε δηνξγαλψζεηο πξνψζεζεο δεµηνπξγηθφηεηαο θαη θαηλνηνµηψλ
17. Δ πξνψζεζε εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο (καζεηέο, γνλείο,
θνηλσλία) µέζσ ζπληνληζµέλεο δηαδηθαζίαο εμππεξέηεζεο θαη επαλαπιεξνθφξεζεο
17.1. ΜΜΒ – Αηαδίθηπν
17.2. αλνηρηέο εθδειψζεηο
17.3. πξνζθνξέο εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ (π.ρ. επηκνξθψζεηο, φκηινη γηα καζεηέο,
εξγαζηήξηα γηα γνλείο θ.ιπ.)
18. Δ χπαξμε δηαδηθαζηψλ γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο
18.1 µειέηε – αμηνπνίεζε ζπγθξηηηθψλ ζηνηρεηψλ
18.2 επηινγή θαιψλ πξαθηηθψλ

2,82
3,11

4,21
4,39

1,39
1,28

2,17

3,98

1,81

1,99

3,88

1,89

2,36

4,08

1,72

2,55

4,21

1,66

2,69
2,62
2,33

4,15
4,25
4,24

1,46
1,63
1,91

2,95

4,24

1,29

2,54
3,37

4,08
4,40

1,54
1,03

1,98

3,97

1,99

1,78
2,19

3,87
4,07

2,09
1,88

2,26

3,94

1,68

2,08
2,28
2,42

3,70
4,04
4,08

1,62
1,76
1,66

2,59

4,08

1,49

2,44
2,98

3,97
4,18

1,53
1,2

2,33

4,08

1,75

2,36

4,08

1,72

2,08
2,71

3,91
4,25

1,83
1,54

Βξσηήκαηα θαη ππνεξσηήκαηα
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18.3. απηναμηνινγήζεηο
19. Δ ζπζηεκαηηθή αλαζεψξεζε θαη βειηίσζε δηαδηθαζηψλ µε ζηφρν ηελ θαιχηεξε
εμππεξέηεζε ησλ απνδεθηψλ απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ
19.1. ζχγθξηζε απνηειεζκάησλ µε πξφηππα πνπ ηέζεθαλ θαη πξφβιεςε ελαιιαθηηθψλ
20. Δ ζπληνληζκέλε δηαρείξηζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ ησλησξηλψλθαη ησλ
µειινληηθψλ ελδηαθεξφκελσλ θαη απνδεθηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζαο ππεξεζηψλ
20.1. ζπλεξγαζία θαη ζπληνληζµφο απφ ζρνιηθνχο ζπµβνχινπο, ζπληνληζηέο
εθπαίδεπζεο θαη πξντζηάµελεο αξρέο
20.2. ζπλεξγαζία φισλ ησλ βαζµίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο – ελεµέξσζε (θαη πξνζσπηθά)
χλνιν

2,31

4,08

1,77

2,23

4,08

1,85

2,23

4,08

1,85

2,75

4,32

1,57

3,03

4,37

1,34

2,46
2,47

4,27
4,12

1,81
1,65

1ν θαη 2ν Δξεπλεηηθφ Δξψηεκα
ην παξφλ ηε ρακειφηεξε κέζε ηηκή (1,78) παξνπζηάδεη ε εξψηεζε 15.1. «εξσηεµαηνιφγηα
πξνηηµήζεσλ»ζηελ νπνία νη εθπαηδεπηηθνί δειψλνπλ φηη απηή ε πξαθηηθή δελ παξαηεξείηαη. Ώθνινπζεί
εεξψηεζε 12.1
πνπ ζρεηίδεηαη
κε
ηηο
δηαδηθαζίεο
κέηξεζεο
ζηφρσλ
απφδνζεο
πνπ
παξαθνινπζνχληαη,αλαζεσξνχληαηθαηβειηηψλνληαηζπλέρεηα θαη ζπγθεθξηκέλακε πηνζέηεζε πξνηχπσλ
απφδνζεο (δείθηεο, πνζνζηά θ.ά.) (κέζε ηηκή 1,99). Υακειή κέζε ηηκή ζεκεηψλεηαη θαη ζηηο εξσηήζεηο 16.1.
«πηνζέηεζε βξαβείσλ δεµηνπξγηθφηεηαο / θαηλνηνµηψλ» (2,08), 18.1 «µειέηε – αμηνπνίεζε ζπγθξηηηθψλ
ζηνηρεηψλ»(2,08) θαη ζηελ 15.2. «αμηνιφγεζε απνηειεζµάησλ(κέζε ηηκή 2,19)».ην κέιινλ ρακειή κέζε ηηκή
παξνπζηάδεηε εξψηεζε ζρεηηθά κε ηελ πηνζέηεζε βξαβείσλ δεµηνπξγηθφηεηαο / θαηλνηνµηψλ (εξψηεζε 16.1 κε
κέζε ηηκή 3,70) θαη αθνινπζνχλ ηα «εξσηεµαηνιφγηα πξνηηµήζεσλ» (εξψηεζε 15.1. κέζε ηηκή 3,87), ε 12.1.
«πηνζέηεζε πξνηχπσλ απφδνζεο (δείθηεο, πνζνζηά θ.ά.)» (3,88), ε 18.1 «µειέηε – αμηνπνίεζε ζπγθξηηηθψλ
ζηνηρεηψλ» (3,91) θαη ε «ρξήζε ΜΜΒ θαη Αηαδηθηχνπ» (εξψηεζε 17.1 κε κέζε ηηκή 3,97).
Τςειή κέζε ηηκή ζην παξφλζεκεηψλεηαη ζηελ εξψηεζε 14.2. «επηθνηλσλία παξαπφλσλ – άµεζε
επηθνηλσλία ζε θξίζηµα πεξηζηαηηθά» (3,37), ζηελ 11.3. «παξαθνινχζεζε ζε θξίζηµα ζεµεία» (3,11) θαη 20.1.
«ζπλεξγαζία θαη ζπληνληζµφο απφ ζρνιηθνχο ζπµβνχινπο, ζπληνληζηέο εθπαίδεπζεο θαη πξντζηάµελεο αξρέο»
(3,03), 17.2. «αλνηρηέο εθδειψζεηο»(2,98), 11.2. «ζπλερή παξαθνινχζεζε» (2,82), 11.1.«δηεξεχλεζεζπλζεθψλ–
µεραληζµνίαλαηξνθνδφηεζεο(feedback)» (2,72), 18.2 «επηινγή θαιψλ πξαθηηθψλ» (2,71), 13.1. «κε ελαιιαγή
αξµνδηνηήησλ» (π.ρ. αιιαγή ηάμεο) (2,69), 13.2. «κε πξνγξαµµαηηζµφ & αμηνιφγεζε απνηειεζκάησλ» (2,62),
14.1. «ηεηξάδην πξνφδνπ – επηβξάβεπζε» (2,54).Τςειή κέζε ηηκή ζην κέιινλ παξνπζηάδεη ε εξψηεζε 14.2.
«επηθνηλσλία παξαπφλσλ – άµεζε επηθνηλσλία ζε θξίζηµα πεξηζηαηηθά», θαη αθνινπζεί ε 11.3.
«παξαθνινχζεζε ζε θξίζηµα ζεµεία» (4,39). Άιια πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ νη εθπαηδεπηηθνί επηζπκνχλ λα
αλαπηπρζνχλ ζην κέιινλ ζε κεγάιν βαζκφ είλαη «ε ζπλεξγαζία θαη ζπληνληζµφο απφ ζρνιηθνχο ζπµβνχινπο,
ζπληνληζηέο εθπαίδεπζεο θαη πξντζηάµελεο αξρέο» (εξψηεζε 20.1. κε κέζε ηηκή 4,37) θαη «ε ζπλεξγαζία φισλ
ησλ βαζµίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο – ελεµέξσζε (θαη πξνζσπηθά)» (εξψηεζε 20.2. κε κέζε ηηκή 4,27). Μεγάιεο
επίζεο πξνηηκήζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ζην κέιινλ ζπγθεληξψλνπλ ηα παξαθάησ πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο
ε «δηεξεχλεζεζπλζεθψλ–µεραληζµνίαλαηξνθνδφηεζεο(feedback)» (εξψηεζε 11.1 κέζε ηηκή 4,27), ν
«πξνγξακκαηηζκφο θαη αμηνιφγεζε απνηειεζκάησλ» (13.2. εξψηεζε 4,25) , ε «αλάπηπμε δηαδηθαζηψλ
επηβξάβεπζεο θαη θηλήηξσλ» (εξψηεζε 13.3. 4,24) θαη ε «ζπλερήο παξαθνινχζεζε» (εξψηεζε 11.2. 4,21).
Δ παξνχζα θαη ε επηζπκεηή θαηάζηαζε δηαθέξνπλ ζεκαληηθά ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο
p<0,05 ζε φια ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη ππνεξσηήκαηα.
3ν εξεπλεηηθφ εξψηεκα
Έγηλαλ 8 έιεγρνη θαηά πφζν νη παξάγνληεο (Πεξηνρή ζρνιείνπ, Φχιν, Διηθία, Υξφληα ππεξεζίαο ζηελ
εθπαίδεπζε, Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, Οξγαληθφηεηα ζρνιείνπ, ρέζε εξγαζίαο Σίηινη πνπδψλ / επίπεδν
γλψζεσλ (εθηφο ηνπ βαζηθνχ πηπρίνπ δηνξηζκνχ). πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 1ε ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
επηδξνχλ ζηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Αελ ειέγρζεθε ν παξάγνληαο «εηδηθφηεηα», θαζψο ε ζπληξηπηηθή
πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ήηαλ ΠΒ70.
Δ αλάιπζε-ζχγθξηζε έγηλε κε ην κε παξακεηξηθφ ηεζη Wilcoxon , MannWhitney("twoindependentsamples - Non-parametrictest - Mann-Whitney") γηα δπν κεηαβιεηέο θαη κε ην κε
παξακεηξηθφ ηεζη WilcoxonKruskalWallis( ΄kindependentsample - Non-parametrictest -KruskalWallis) γηα
πεξηζζφηεξεο απφ δπν κεηαβιεηέο.
Αελ ζεκεηψζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο απαληήζεηο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ
εθπαηδεπηηθψλ νχηε πξνέθπςε επίδξαζε ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο θαη ηνπ παξάγνληα «Πεξηνρή
ρνιείνπ» (αγξνηηθή, εκηαζηηθή θαη αζηηθή) ζηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο
(p< 0.05).
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Χζηφζν, ζεκεηψζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλπνπ
έρνπλ κέρξη 20 ρξφληα ππεξεζίαο ζε ζχγθξηζε κε απηνχο απφ 21 έσο 40 (p<0.05). Ώλαιπηηθφηεξνο έιεγρνο
έδεημε φηη ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο νη κέζεο ηηκέο ησλ απαληήζεσλ ησλ «λεφηεξσλ εθπαηδεπηηθψλ» κέρξη 20 ρξφληα
ππεξεζίαο είλαη πςειφηεξεο απφ ηνπο παιαηφηεξνπο θαη εθηηκνχλ ζην παξφλ θαη επηζπκνχλ γηα ην κέιινλ
πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ζε ζρέζε κε ηνπο παιαηφηεξνπο. Οη εθπαηδεπηηθνί κέρξη 20 έηε
ππεξεζίαο ζεκεηψλνπλ απαληήζεηο κε κέζε ηηκή 2,57 ζην παξφλ θαη 4,18 ζην κέιινλ, ελψ νη παιαηφηεξνη
εθπαηδεπηηθνί απφ 21 έσο 40 ζεκεηψλνπλ κέζεο ηηκέο 2,36 ζην παξφλ θαη 4,04 ζην κέιινλ). εκεηψζεθε επίζεο
επίδξαζε ηνπ παξάγνληα «Διηθία» ζηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.Οη εθπαηδεπηηθνίειηθίαο 31-40
παξνπζηάδεηαη λα ζεσξνχλ φηη δηαζέηνπλ ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο ή επηζπκνχλ λα αλαπηπρζνχλ πεξηζζφηεξν
απφ άιιεο ειηθίεο. ην ζχλνιν νη λένη εθπαηδεπηηθνί κέρξη 40 εηψλ δίλνπλ απαληήζεηο κε κέζεο ηηκέο (2,63 ζην
παξφλ θαη 4,26 ζην κέιινλ θαη νη απφ 41-60 απφ 2,44 ζην παξφλ θαη 4,08 ζην κέιινλ). Οη δηαθνξνπνηήζεηο ησλ
απαληήζεσλ λέσλ θαη κεγαιχηεξσλ ζε ειηθία εθπαηδεπηηθψλ δηαθνξνπνηνχληαη ζε επίπεδν p<0,1. Βιέγρζεθε
επίζεο ε επίδξαζε ηνπ παξάγνληα «Βπίπεδν ζπνπδψλ» ζηελ αληίιεςε χπαξμεο πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζην
παξφλ θαη ζηελ επηζπκία αλάπηπμεο ηνπο ζην κέιινλ. Οη έρνληεο θάλεη κεηαπηπρηαθέο /δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο
ζεσξήζεθαλ κηα θαηεγνξία, νη έρνληεο βαζηθφ πηπρίν ε άιιε θαη ηέινο νη θάηνρνη δεχηεξνπ πηπρίνπ ε ηξίηε
νκάδα. Οη ζπνπδέο θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ηηο απαληήζεηο ησλ θαηφρσλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζρεηηθά κε
ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο ζην κέιινλ ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο p<0,05. ην ζχλνιν νη έρνληεο βαζηθφ πηπρίν
δίλνπλ απαληήζεηο κε κέζε ηηκή 2,53 ζην παξφλ θαη 4,03 ζην κέιινλ, νη θάηνρνη δεχηεξνπ πηπρίνπ ΏΒΕ έρνπλ
2,36 ζην παξφλ θαη 4,10 ζην κέιινλ θαη νη κεηαπηπρηαθνί 2,47 ζην παξφλ θαη 4,31 ζην κέιινλ. Δ
«Οξγαληθφηεηα ζρνιείνπ» επίζεο επηδξά ζηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ εξγάδνληαη
ζε ζρνιεία κε νξγαληθφηεηα κέρξη 6/ζέζην ζην ζχλνιν εθηηκνχλ φηη ππάξρνπλ ζ απηά πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά
ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ εξγάδνληαη ζε κεγάια ζρνιεία. Οη δηαθνξνπνηήζεηο είλαη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθέο ζην παξφλ ζε επίπεδνζεκαληηθφηεηαοp<0,1 θαη ζην κέιινλ ζε επίπεδν p<0,01.ην ζχλνιν ησλ
απαληήζεσλ ζε ζρνιεία κέρξη 6/ζέζηα νη απαληήζεηο είραλ κέζε ηηκή 2,54 ζην παξφλ θαη 4,30 ζην κέιινλ, ελψ
γηα ηα 7/ζέζηα θαη πάλσ ήηαλ 2,44 θαη 4,02 αληίζηνηρα. Σέινο, ε κνληκφηεηα επεξεάδεη ηηο απαληήζεηο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζην παξφλ ζε επίπεδν p<0,05. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ είλαη κφληκνη αλαθέξνπλ φηη ππάξρνπλ
πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηε ζρνιηθή κνλάδα πεξηζζφηεξν απφ φηη νη αλαπιεξσηέο ή νη απνζπαζκέλνη
εθπαηδεπηηθνί. Πξάγκαηη, ε κέζε ηηκή ησλ απαληήζεσλ ησλ αλαπιεξσηψλ είλαη 2,24, ησλ απνζπαζκέλσλ 2,12
θαη ησλ νξγαληθά ηνπνζεηεκέλσλ. 2,52 Οη απαληήζεηο ζην κέιινλ δελ δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά.
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΤΕΖΣΖΖ ΠΡΟΣΑΔΗ
Ώπφ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο πνπ αλαθέξνληαη ζην θξηηήξην “Αηαδηθαζίεο”ηνπ EFQMε
«ζπζηεκαηηθή επαλαπιεξνθφξεζε γηα ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ γηα ηελ
εθπαίδεπζε πιεπξψλ κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ησλ «εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ» θαη ηδηαίηεξα ε ρξήζε
«εξσηεµαηνινγίσλ
πξνηηµήζεσλ»
θαη
«νη
δηαδηθαζίεο
κέηξεζεο
ζηφρσλ
απφδνζεο
πνπ
παξαθνινπζνχληαη,αλαζεσξνχληαηθαηβειηηψλνληαηζπλέρεηα.» θαη ηδηαίηεξαεπηνζέηεζε πξνηχπσλ απφδνζεο
(δείθηεο, πνζνζηά θ.ά.),δελ ππάξρνπλ θαηά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζην παξφλ ζε κεγάιν βαζκφ νχηε απηνί
επηζπκνχλ λα αλαπηπρζνχλ πνιχ ζην κέιινλ.Οη δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζπγθεληξψλνπλ ρακειή κέζε ηηκή ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
θαζψο νη δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο δελ είλαη απνδεθηέο απφ φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο Σν δείγκα εθηηκά φηη
ππάξρνπλ πξφηππα απφδνζεο θαη κεηξήζηκνη ζηφρνη απφδνζεο ζην παξφλ ζε κηθξφ βαζκφ. Ώληίζεηα«νη
δηαδηθαζίεο πξφβιεςεο, παξαθνινχζεζεο θαη ελίζρπζεο ηεο ηθαλνπνίεζεοφισλ ησλ εκπιεθφκελσλ κε ηε
ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ (καζεηψλ, εθπαηδεπηηθψλ, γνλέσλ) ζε πξνζσπηθή βάζε» εθηηκάηαη φηη ππάξρνπλ ζην
παξφλ ζε κεγάιν βαζκφ πνπ απηφ νθείιεηαη ζηελ επηθνηλσλία παξαπφλσλ – άµεζε επηθνηλσλία ζε θξίζηµα
πεξηζηαηηθά. Ώπφ ηηο «δηαδηθαζίεο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ»πνπ αλαθέξνληαη, νη εθπαηδεπηηθνί θξίλνπλ φηη
ηα «θίλεηξα – επηβξάβεπζε» ππάξρνπλ ζε ιίγν βαζκφ θαη ιηγφηεξν απφ ηηο άιιεο δηαδηθαζίεο αιιά επηζπκνχλ
λα αλαπηπρζνχλ απφ πνιχ έσο πάξα πνιχ ζην κέιινλ. Δ «αμηνπνίεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ εκπιεθνκέλσλ
ζηελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ πξντφλησλ» θαη εηδηθά ε «δηαδηθαζία ηεο πηνζέηεζεο βξαβείσλ
δεκηνπξγηθφηεηαο»δελ γίλεηαη ζην παξφλ αιιά ζην κέιινλ ε δηαδηθαζία απηή ζεσξείηαη φηη κπνξεί λα
αλαπηπρηεί ιηγφηεξν απφ θάζε άιιε.
Οη
«πηινηηθέο εθαξκνγέο θαηλνηνκηψλ» θαη ε
«ζπκκεηνρήζεδηνξγαλψζεηοπξνψζεζεοδεκηνπξγηθφηεηαοθαηθαηλνηνκηψλ»
ζπγθεληξψλνπλ
κεγαιχηεξεο
πξνηηκήζεηο ζην παξφλ αιιά κπνξνχλ θαη λα αλαπηπρζνχλ ζην κέιινλ. Ώπφ ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηε «δηαρείξηζε
θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο» ε δηαδηθαζία πνπ κπνξεί λα αλαπηπρζεί πνιχ είλαη ε «επηινγή θαιψλ
πξαθηηθψλ».Δ «ζπλεξγαζία κε ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο, ζπληνληζηέο θαη πξντζηάκελεο αξρέο γηα ηελ δηαρείξηζε
ησλ κειινληηθψλ αλαγθψλ» εληνπίδεηαη ζην παξφλ ζε κεγάιν βαζκφ θαη ζε κεγάιν βαζκφ εθθξάδεηαη ε
επηζπκία λα αλαπηπρζεί ζην κέιινλ. Άιια πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ νη εθπαηδεπηηθνί επηζπκνχλ λα
αλαπηπρζνχλ ζην κέιινλ ζε κεγάιν βαζκφ είλαη ε «ζπλεξγαζία φισλ ησλ βαζµίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο.»
Μεγάιεο επίζεο πξνηηκήζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ζην κέιινλ ζπγθεληξψλνπλ ε «δηεξεχλεζεζπλζεθψλ–
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µεραληζµνίαλαηξνθνδφηεζεο(feedback)», ν «πξνγξακκαηηζκφο θαη αμηνιφγεζε απνηειεζκάησλ»θαη ε
«ζπλερήο παξαθνινχζεζε».
Οη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζην παξφλ θαη ζην κέιινλ δελ
θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη κε ην θχιν, ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ηελ πεξηνρή ζρνιείνπ. Ώληίζεηα εληνπίζακε
φηη δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο φπσο ε νξγαληθφηεηαηνπ ζρνιείνπ, ε ειηθία, ηα ρξφληα ππεξεζίαο ζην ζρνιείν, νη
ζπνπδέοθαη ε ζρέζε εξγαζίαοεπεξεάδνπλ ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θξηηεξίνπ «Αηαδηθαζίεο». Οη
εθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξεηνχλ ζε κηθξά έσο εμαζέζηα ζρνιεία, φζνη έρνπλ ειηθία έσο 40 έηε θαη φζνη έρνπλ έσο
20 ρξφληα ππεξεζίαο βιέπνπλ πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηα ζρνιεία ηνπο θαη επηζπκνχλ λα αλαπηπρζνχλ ζην
κέιινλ πην πνιχ απφ άιιεο νκάδεο εθπαηδεπηηθψλ. Οη ζπνπδέο θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ηηο απαληήζεηο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ κε ηνπο θαηφρνπο ησλκεηαπηπρηαθψλ ηίηισλλα αλαθέξνπλ ηελ χπαξμε πνηνηηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ζην παξφλ θαη λα εθθξάδνπλ επηζπκία αλάπηπμεο ηνπο ζην κέιινλ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ρσξίο κεηαπηπρηαθνχο ηίηινπο. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ είλαη κφληκνη αλαθέξνπλ φηη ππάξρνπλ
πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηε ζρνιηθή κνλάδα πεξηζζφηεξν απφ φηη νη αλαπιεξσηέο ή νη απνζπαζκέλνη
εθπαηδεπηηθνί.
ε αληίζηνηρεοέξεπλεογηα ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θξηηεξίνπ «Δγεζία» θαη «Ώλζξψπηλνο
παξάγνληαο» δελ ηεθκεξηψζεθε επίδξαζε ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
(Καιδή, 2017˙Κνινδψθ, 2016). Ώληίζεηα ε Γηξίλνγινπ (2015)εληφπηζε ηξεηο δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο πνπ
επεξεάδνπλ ηα πεξηζζφηεξα θξηηήξηα ηνπ EFQM, φπσο ην είδνο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζην νπνίν ππεξεηνχλ νη
εθπαηδεπηηθνί (Αεκνηηθφ, Γπκλάζην, Λχθεην), νη κεηαπηπρηαθέο/δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη
θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ δείγκαηνο ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα.
Δ απηναμηνιφγεζε σο δηαγλσζηηθή δηαδηθαζία, πνπ βαζίδεηαη ζε έλα ηππνπνηεκέλν κνληέιν φπσο
EFQM ρξεηάδεηαη λα μεθηλά απφ ηα απνηειέζκαηα θαη αλαδεηά ηα αίηηα (Conti 2001).Μηα ζρνιηθή κνλάδα ζα
κπνξνχζε λα μεθηλήζεη κε ηελ αλάπηπμε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, πνπ πξναλαθέξακε ηα νπνία νη εθπαηδεπηηθνί
επηζπκνχλ λα αλαπηπρζνχλ. Ώθνχ ζπλεηδεηνπνηεζεί ε ησξηλή θαηάζηαζε, κπνξεί λα γίλεηαη ζχγθξηζε κε
αξρηθνχο ζηφρνπο θαη άιινπο βέιηηζηνπο νξγαληζκνχο (benchmarking) θαη αλάιπζε ησλ αηηηψλ πνπ νδήγεζαλ
ζε κε επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Σέινο κπνξεί λα γίλεη επηινγή δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ γηα επζπγξάκκηζε κε
ηνπο αξρηθνχο ζηφρνποθαη λα αμηνπνηεζεί ε ζπλεξγαζία κε δηεπθνιπληέο ηεο αμηνιφγεζεο (Tarı' θαη JuanaEspinosa 2007).
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Abstract
Emotional Intelligence is directly linked to the professional development of teachers and the existence of
positive results in the field of education. Since 1990, Emotional Intelligence has been the subject of a study of
psychology, sociology, education, business administration and many other disciplines (Landy, 2005). Emotional
Intelligence is directly linked to the professional development of teachers, as it is a very important factor for it.
The purpose of this paper is to study the importance and characteristics of professional development in today's
era and the theoretical models of Emotional Intelligence to see that the relationship between professional
development and Emotional Intelligence is two-way.
Πεξίιεςε
Δ πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη
ηελ χπαξμε ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Ώπφ ην 1990 ε πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε
έγηλε αληηθείκελν κειέηεο ηεο ςπρνινγίαο, ηεο θνηλσληνινγίαο, ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο δηνίθεζεο ησλ
επηρεηξήζεσλ θαη πνιιψλ άιισλ θιάδσλ (Landy, 2005). Δ πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε ζπλδέεηαη άκεζα κε
ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αθνχ απνηειεί πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληά ηεο. θνπφο ηεο
παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα κειεηεζνχλ ε ζπνπδαηφηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ηε
ζεκεξηλή επνρή θαη ηα ζεσξεηηθά κνληέια ηεο πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο γηα λα δηαπηζησζεί φηη ε ζρέζε
ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο θαη ηεο πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο είλαη ακθίδξνκε.

Δηζαγσγή
Ώπφ ηε δεθαεηία ηνπ1990 νη Mayer θαη Salovey ήηαλ νη πξψηνη πνπ δηαηχπσζαλ πσο ε γλσζηηθή λνεκνζχλε δελ
επαξθεί. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, πξφζζεζαλ κηα λνεκνζχλε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ,
ηνλ ζσζηφ ρεηξηζκφ θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο γλψζεο ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ φζν θαη ζηνλ δεκφζην
εξγαζηαθφ βίν. Ώπφ ηφηε ε πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε έγηλε αληηθείκελν κειέηεο ηεο ςπρνινγίαο, ηεο
θνηλσληνινγίαο, ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη πνιιψλ άιισλ θιάδσλ (Landy, 2005).
H έλλνηα ηεο πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο ζηνρεχεη ζην λα αηρκαισηίζεη ηνλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν κε ηνλ νπνίν
νη άλζξσπνη βηψλνπλ, πξνζέρνπλ, αληηιακβάλνληαη, αμηνπνηνχλ θαη ειέγρνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα, ηφζν ηα δηθά
ηνπο, φζν θαη ησλ άιισλ. Σν EQ ή «Πειίθν ηεο πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο»
(EmotionalIntelligenceQuotient) έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα είλαη ν θαιχηεξνο δείθηεο πνπ νδεγεί ζηελ κειινληηθή
επηηπρία ελφο αλζξψπνπ αθνχ είλαη ην κέηξν πνπ ρξεζηκνπνηεί ηφζν ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ φζν ηηο γλσζηηθέο
ηνπ ηθαλφηεηεο. Βάλ θάπνηνο έρεη πςειφ δείθηε πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο , ηφηε είλαη ηθαλφο λα
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εξκελεχζεη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπ ξίδεο θαη λα επηιέμεη ηηο πξάμεηο ηνπ κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε επεξεάζεη ηα
απνηειέζκαηα (Goleman, 2002).
Βθηφο απφ ηηο δηαπξνζσπηθέο καο ζρέζεηο, ε πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε απνηειεί πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα
γηα ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δ επηηάρπλζε ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ αιιαγψλ πνπ
ιακβάλνπλ ρψξα ηφζν ζε δηεζλέο φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ξαγδαίεο εμειίμεηο ζηνλ ρψξν
ηεο εθπαίδεπζεο, απαηηνχλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ δηαξθή επηζηεκνληθή ελεκέξσζε θαη θαηάξηηζε. Οη
θνηλσληθέο αιιαγέο απαηηνχλ ηε δηακφξθσζε ελφο «ζηνραδφκελνπ» εθπαηδεπηηθνχ θαη ηαπηφρξνλα ελφο
εθπαηδεπηηθνχ «κεηαξξπζκηζηή» (Καιαηηδνπνχινπ, 2001: 16-17).
Εδηαίηεξε βαξχηεηα ινηπφλ, απνθηά ε επαγγεικαηηθή επάξθεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ε νπνία απαηηεί έλα ζχλνιν
γλψζεσλ: δηδαθηηθή δεμηφηεηα, ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο, επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα, ζπλεξγαζία κε ηνπο
θνηλσληθνχο θνξείο θ.η.ι. Δ γλψζε αληηκεησπίδεηαη σο κηα ζπλερηδφκελε δπλακηθή δηαδηθαζία, ε νπνία θαζηζηά
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα παίξλνπλ κφλνη ηνπο απνθάζεηο γηα ηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο. ε απηφ ην ζεκείν ε
χπαξμε ηεο πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο θαζίζηαηαη επηηαθηηθή αλάγθε (Παπαλανχκ, 2003).

Δπαγγεικαηηθή εμέιημε εθπαηδεπηηθψλ
Με ην ζέκα ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αζρνινχληαη δηάθνξεο νκάδεο, νξγαληζκνί,
κεκνλσκέλα άηνκα, θαζψο θαη ε θξαηηθή εμνπζία (Campbell, 2003· Day, 2003· Kenedey, 2005). ιεο νη
πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ σο ζηφρν ζηε βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο έρνπλ ηαπηφρξνλα θχξην άμνλά ηνπο
ηελ πςειήο πνηφηεηαο επαγγεικαηηθή εμέιημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, θαζψο ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πνπ επηδηψθεη
ηελ αλαβάζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο δελ είλαη δπλαηφλ λα ιάβεη ρψξα ρσξίο ηελ ελίζρπζε ησλ ίδησλ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ (Guskey, 2002).
ε πνιιέο ρψξεο ζε φινλ ηνλ θφζκν, κέζα απφ ηηο πνιηηηθέο πνπ αλαπηχζζνληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ηνπο, ππνζηεξίδεηαη πσο ε επαγγεικαηηθή εμέιημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη αδήξηηε
αλάγθε γηα ηελ αλαλέσζε ηνπ ζρνιείνπ (Hanushek, 2011).
Δ επαγγεικαηηθή εμέιημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ε ζπκβνιή πνπ απηή έρεη ζηηο εθπαηδεπηηθέο κεηαβνιέο, έρνπλ
εμέρνπζα ζέζε. εκαληηθφ ξφιν παίδνπλ νη εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο θαη ε βειηίσζε ηνπ ζρνιείνπ
(Hart&Bredeson, 1996). χκθσλα κε ηνλ Bredeson θαη Johansson (2000), είλαη εκθαλήο κηα γεληθή παξαδνρή
θαη νκνθσλία ζρεηηθά κε ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηηο
επαγγεικαηηθέο αιιαγέο.
Βπίζεο, έρεη ηνληζηεί φηη νη ηξέρνπζεο εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο δίλνπλ κεγάιε ζεκαζία θαη βαξχηεηα ζηελ
επαγγεικαηηθή εμέιημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ζηε ζπλερή ηνπ θαηάξηηζε (Mclntyre&Byrd, 1998). Με απηή ηελ
άπνςε έξρνληαη ζχκθσλνη νη Vrasidas θαη Glass (2004), νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ φηη κε ηα αλαιπηηθά
πξνγξάκκαηα, ηηο παηδαγσγηθέο θαη δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, πνπ αιιάδνπλ θαη αλαπηχζζνληαη, είλαη αλάγθε λα
παξαηεξείηαη εμέιημε θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχοθαη λα κελ επαλαπαχνληαη ζηελ πξνπηπρηαθή θαηάξηηζε πνπ
έρνπλ απνθηήζεη.
Οη αιιαγέο ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ξαγδαίεο θαη ζπλερείο. Βίλαη αλαγθαίν, ινηπφλ, έλα ζχλνιν
γλσξηζκάησλ θαη πξνζφλησλ γηα λα κπνξέζνπλ λα αληαπεμέιζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί (εμαηξεηηθή γλψζε ηνπ
αληηθεηκέλνπ πνπ δηδάζθνπλ). Βπίζεο, ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ε επειημία ηνπο λα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα
αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζπλερείο απαηηήζεηο θαη λα εθαξκφδνπλ λέεο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο (Garetetal. 2001).
Καίξην ξφιν γηα λα κπνξέζεη λα αληαπεμέιζεη ν εθπαηδεπηηθφο ζηα λέα επαγγεικαηηθά δεδνκέλα δηαδξακαηίδεη
ε επαγγεικαηηθή εμέιημε.

Ηδηαίηεξα γλσξίζκαηα, ραξαθηεξηζηηθά θαη παξάγνληεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
Δ νινθιεξσκέλε ζπγθέληξσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ γλσξηζκάησλ πνπ απνηεινχλ ηελ επαγγεικαηηθή
αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απνηειεί κία δχζθνιε θαη επίπνλε αλαδήηεζε. Έλα παξάδεηγκα πνπ απνηππψλεη
απηή ηε δπζθνιία επηζεκαίλεηαη απφ ηνλ Guskey (2003). πγθεθξηκέλα, ππνζηεξίδεη φηη νη δηαθνξέο πνπ
ππάξρνπλ αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο καζεηέο θαηηνπο δηεπζπληέο επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο
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δηαδηθαζίεο πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε θαη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηδξάζνπλ ζε κεγάιν
βαζκφ ζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θάλνπλ ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε απνηειεζκαηηθή.
Αίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ σο άηνκν. Δ πξνζέγγηζε απηή ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά θαη ηδηαηηεξφηεηεο πνπ δηαθξίλνπλ ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη ηα άηνκα πνπ ην απνηεινχλ,
θαζηζηά εκθαλή ηελ πνιππινθφηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
(Evans, 2011). Ώξρηθά, απαξαίηεηα ζηνηρεία είλαη ε ζπλεξγαζία θαη ε ζπιινγηθή ζπκκεηνρή ζηηο
δξαζηεξηφηεηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο, ηα νπνία δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα ζπκκεηέρεη
ελεξγά ζηε κάζεζε θαη λα επηιχεη πξνβιήκαηα. Δ επαγγεικαηηθή εμέιημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έρεη αληίθηππν ζηε
κάζεζε θαη ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ. Έηζη φηαλ είλαη απηή επηηπρεκέλε θαη απνηειεζκαηηθή νδεγεί ζηελ
απνηειεζκαηηθή κάζεζε ησλ καζεηψλ.
Βπίζεο,νη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα αθηεξψλνπλ ρξφλν ζε δξαζηεξηφηεηεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο, αθνχ
απηή ζα πξέπεη λα είλαη ζπλερήο θαη κε δηάξθεηα. Ώπηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ απηφ-αμηνιφγεζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ. ΐέβαηα, ε επαγγεικαηηθή εμέιημε ζα πξέπεη λα είλαη ελζσκαησκέλε ηελ θαζεκεξηλή εξγαζία ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ γηα λα ππάξρεη δηαξθήο βειηίσζε. Μέζα απφ ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε, ινηπφλ, ν εθπαηδεπηηθφο
κπνξεί λα ζπλδέζεη ηελ ζεσξία κε ηελ πξάμε, ηε γλψζε κε ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδεη. Έλα
αθφκα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη φηη ε επαγγεικαηηθή εμέιημε θαζνδεγείηαη απφ ηνλ ίδην, αθνχ
ζα πξέπεη ν ίδηνο λα πξνζδηνξίζεη ηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπ θαη ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα εηζάγεη
λέεο γλψζεηο, εληζρχνληαο απηέο πνπ ήδε ππάξρνπλ.
Σέινο, ε επαγγεικαηηθή εμέιημε ιακβάλεη ππφςε ηηο αλάγθεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ
ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο θαη είλαη κηα ζπλάξηεζε πνιιψλ παξαγφλησλ πνπ αθνξνχλ φρη κφλν ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο, αιιά θαη ηνλ ρψξν, ηνλ ρξφλν, ην γλσζηηθφ ππφβαζξν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.

Μνληέια επαγγεικαηηθήο εμέιημεο
Σα κνληέια επαγγεικαηηθήο εμέιημεο είλαη έλα ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεδηάζηεθαλ κε
ζθνπφ λα ελδπλακψζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή γλψζε, ηηο δηαζέζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο ηεο εθπαηδεπηηθήο
θνηλφηεηαο, κε ζθνπφ λα πξναρζεί ε κάζεζε ησλ καζεηψλ (Guskey, 2000).
Ο Guskey, ζπγθεθξηκέλα (2002), πξνηείλεη ην κνληέιν ηεο αιιαγήο. ην κνληέιν απηφ ππάξρεη κηα δηαθνξεηηθή
αθνινπζία ζηα ζπνπδαηφηεξα απνηειέζκαηα ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο, ηα νπνία είλαη ε αιιαγή ζηε κάζεζε
κέζα ζηελ ηάμε θαη ε αιιαγή ησλ πξαθηηθψλ.
Οη Guskey θαη Huberman (1995) ζρεδίαζαλ δχν ζεηξέο αληηζηαζκηζηηθψλ κνληέισλ γηα λα ζπιιάβνπλ ηελ
πνηθηινκνξθία ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο.
 Σν ειιεηπηηθφ κνληέιν
 Σν απμεηηθφ κνληέιν
 Σν αηνκηθφ κνληέιν
 Σν ζεζκηθφ κνληέιν
Βπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε ηνλ Hoban (2002), έλα απνηειεζκαηηθφ κνληέιν επαγγεικαηηθήο εμέιημεο είλαη «έλα
ζχζηεκα επαγγεικαηηθήο κάζεζεο». Δ κάζεζε είλαη απνηέιεζκα δηάθνξσλ θαηαζηάζεσλ, φπσο ε αληίιεςε ηεο
δηδαζθαιίαο ζαλ κία ηερληθή πνπ θαζνδεγεί ηε ζρέζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηνπο καζεηέο, ηνπο ζπλαδέιθνπο
ηνπο, ην ζρνιείν, ην Πξφγξακκα πνπδψλ κε ζπλερή πξνζπάζεηα γηα βειηίσζε.Σέινο, ν ζπνπδαηφηεξνο ίζσο
παξάγνληαο είλαη ε πξνζκνλή πςειφηεξεο πνηφηεηαο απνηειεζκάησλ απφ ηνπο καζεηέο ηνπο, αθνχ πξψηα
δηδάζθνπλ λέεο εκπεηξίεο κέζα ζηελ ηάμε.

ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ ΝΟΖΜΟΤΝΖ
Δλλνηνινγηθή απνζαθήληζε ηνπ φξνπ «πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε»
Αηεξεπλψληαο ηελ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία δηαπηζηψλεηαη φηη παξφιν πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πνιιέο έξεπλεο
γηα ηε πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε, δελ ππάξρεη αθφκα έλαο θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο γηα απηήλ (Ciarrochi,
Caputi&Mayer, 2003). Σν 1990 δφζεθε ν πξψηνο επίζεκνο νξηζκφο ηεο πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο απφ
ηνπο SaloveyθαηMayer. χκθσλα κε απηφλ ηνλ νξηζκφ, ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε είλαη ε ηθαλφηεηα
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αλαγλψξηζεο ησλ δηθψλ καο ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ, δηάθξηζεο κεηαμχ ησλ
ζπλαηζζεκάησλ γηα ηελ θαζνδήγεζε ηεο ζθέςεο θαη ησλ πξάμεψλ καο.
ηε ζπλέρεηα, ν Bar-On (1997) νξίδεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε σο κηα πνιππαξαγνληηθή ζεηξά απφ
αιιεινζρεηηδφκελεο ζπλαηζζεκαηηθέο πξνζσπηθέο θαη θνηλσληθέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ζπλνιηθή ηθαλφηεηα ηνπ
αηφκνπ λα αληαπνθξίλεηαη ελεξγεηηθά ζηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πηέζεηο (Cooper&Orioli, 2005).
Έλαο αθφκα ζπκπιεξσκαηηθφο νξηζκφο αλαθέξεη φηη ε πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε είλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ
αηφκνπ λα αληηιακβάλεηαη, λα ρξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθά ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ σο πεγή ελέξγεηαο,
πιεξνθνξίαο θαη επηξξνήο ηφζν ζηνλ εαπηφ ηνπ φζν θαη ζηνπο άιινπο αλζξψπνπο γχξσ ηνπ (Cooper&Orioli,
2005).
Ώπφ ηελ παξάζεζε φισλ απηψλ ησλ δηαθνξεηηθψλ νξηζκψλ πνπ αθνξνχλ ζηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε,
γίλεηαη θαλεξφ φηη ην εχξνο ησλ ηδηνηήησλ πνπ θαιχπηεη απηή ε έλλνηα είλαη κεγάιν, γεγνλφο πνπ έρεη θάλεη
αξθεηνχο κειεηεηέο λα ακθηζβεηήζνπλ ηελ εγθπξφηεηά ηεο (Davies, Stankov&Roberts, 1998·Pfeiffer, 2001).

Θεσξεηηθά Μνληέια ηεο πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο
Ώπφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 νη Mayer, Salovey θαη Caruso πξνζδηνξίδνπλ ελλνηνινγηθά ηε
ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε σο κία κνξθή θνηλσληθήο λνεκνζχλεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη «ηελ ηθαλφηεηα λα
παξαθνινπζεί θαλείο ηα ζπλαηζζήκαηα, ηφζν ηα δηθά ηνπ φζν θαη ησλ ππφινηπσλ αλζξψπσλ, λα θάλεη
δηαθξίζεηο αλάκεζα ζηα δηάθνξα ζπλαηζζήκαηα θαη λα ρξεζηκνπνηεί απηέο ηηο πιεξνθνξίεο έηζη ψζηε λα
θαζνδεγεί ηηο ζθέςεηο θαη ηηο ελέξγεηέο ηνπ» (Mayer&Salovey, 1990: 189).
Βπηπιένλ, νη Mayer θαη Salovey ζπλέδεζαλ ηελ έλλνηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο κε ηελ έλλνηα ηεο
θνηλσληθήο λνεκνζχλεο ηνπ Thorndike θαη κε ηελ ελδνπξνζσπηθή θαη δηαπξνζσπηθή λνεκνζχλε ηνπ Gardner,
εμεγψληαο φηη απνηειεί ππνθαηεγνξία ηνπο (1990: 187, 189).
OReuvenBar-On (1997) έζηξεςε ηελ πξνζνρή ηνπ ζηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο
πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο. H ζχλζεηε έλλνηα νξίδεηαη σο κηα ζεηξά απφ κε γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο,
δπλαηφηεηεο θαη δεμηφηεηεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηθαλφηεηα θάπνηνπ λα αληηκεησπίδεη κε επηηπρία ηηο
πεξηβαιινληηθέο απαηηήζεηο θαη πηέζεηο. Σν κνληέιν ηνπ επηθεληξψλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ θαη αμηνινγεί έλα
ζχλνιν απφ κε γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο θαη αλήθεη ζηα ιεγφκελα κεηθηά κνληέια.
Με βάζε ην κνληέιν ηνπ, νη ηθαλφηεηεο απηέο νξγαλψλνληαη ζε πέληε γεληθέο θαηεγνξίεο θαη ε θάζε θαηεγνξία
πεξηιακβάλεη νξηζκέλεο εηδηθέο δεμηφηεηεο ή ηθαλφηεηεο. Οη πέληε θαηεγνξίεο ηθαλνηήησλ είλαη νη εμήο:
 Βλδνπξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο
 Αηαπξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο
 Εθαλφηεηα πξνζαξκνγήο
 Αηαρείξηζε άγρνπο
 Γεληθνί παξάγνληεο δηάζεζεο θαη παξάγνληεο ελεξγνπνίεζεο
Σν θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθφ κνληέιν ηεο πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο ηνπ Goleman, ην νπνίν πηνζέηεζαλ
πνιινί εξεπλεηέο (Bar-On, 1997, Schutte, Malouffetal., 2007), εζηηάδεη ζηηο ζπλεηδεηέο δηαδηθαζίεο θαηαλφεζεο
ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηφζν ζε ελδναηνκηθφ, φζν θαη ζε δηαπξνζσπηθφ επίπεδν. Ο DanielGoleman, φπσο θαη
άιινη εξεπλεηέο, ππνζηεξίδεη φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε επεξεάδεη φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο ησλ
αηφκσλ (π.ρ. πγεία, κάζεζε, ζπκπεξηθνξά, ζρέζεηο) θαη απνηειεί έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα πξφβιεςεο
ηεο επηηπρίαο θαη ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο γηα επίιπζε πξνβιεκάησλ (Ellias, 1993, Goleman, 1995, Jensen, 1998).
ε λεφηεξε κειέηε ηνπ, ν Goleman (2002) δηαθξίλεη 4 βαζηθέο θαηεγνξίεο ηεο πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο, νη
νπνίεο απνηεινχλ επίθηεηεο ηθαλφηεηεο θαη ηηο πξνζδηνξίδεη σο πξνυπνζέζεηο γηα επηηπρία. Ώπηέο είλαη:
 Ώπηνεπίγλσζε (self-awareness)
 Ώπηνδηαρείξηζε (self-management)
 Κνηλσληθή επίγλσζε (social-awareness)
 Αηαρείξηζε ζρέζεσλ (relationship management)
Οη Petrides θαη Furnham (2000, 2001) ρσξίδνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ζε δχν είδε κε βάζε ηα
εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα αμηνινγεζεί. Σν έλα εξγαιείν είλαη απηφ πνπ ζεσξεί ηε ζπλαηζζεκαηηθή
λνεκνζχλε σο ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη θάλεη αμηνιφγεζε κε ηε κέζνδν ηεο απηφ-
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αλαθνξάο θαη απηφ πνπ ζεσξεί φηη απνηειεί ηελ γλσζηηθή ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ θαη ε εμέηαζε γίλεηαη κε ηελ
κέζνδν ηεο αληηθεηκεληθήο επίδνζεο.
To κνληέιν ηνπ Cooper γηα ηε πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε (1996/1997) θαηαηάζζεηαη, φπσο θαη ηνπ Bar-On
θαη ηνπ Goleman, ζηα κεηθά κνληέια θαη ζηηο ζεσξίεο κε πιαίζην ηελ πξνζσπηθφηεηα. πσο αλαθέξεη ην
κνληέιν ηνπ Cooper, ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε επεθηείλεηαη πέξα απφ ηηο γεληθέο ηθαλφηεηεο ηεο
πξνζσπηθφηεηαο θαη εξεπλάηαη ζε ζρέζε κε ηηο επηπηψζεηο ηεο ζην πεξηβάιινλ θαη ζηε δσή ησλ αηφκσλ. ην
ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε απνηειείηαη απφ πέληε γεληθφηεξεο δηαζηάζεηο
ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηθαλνηήησλ, νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ άιιεο ζπληζηψζεο. Ώπηέο νη πέληε δηαζηάζεηο
είλαη:






Σν ζπλεζηζκέλν πεξηβάιινλ
Δ ζπλαηζζεκαηηθή ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ αηφκσλ
Δ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ αηφκσλ
Οη αμίεο θαη νη ζηάζεηο ησλ αηφκσλ
Δ γεληθή θαηάζηαζε πγείαο θαη ε πνηφηεηα ηεο δσήο θαη ησλ ζρέζεσλ ησλ αηφκσλ.
Δθαξκνγέο ηεο πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο

Οη πξαθηηθέο εθαξκνγέο ηεο πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο θαιχπηνπλ έλα κεγάιν θάζκα ηεο ηππηθήο θαη
άηππεο εθπαίδεπζεο, ζην ζρνιείν θαη ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Πνιιέο θνξέο μεθηλνχλ κε ηε κέηξεζε ηεο
ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ησλ αηφκσλ κε ηεζη πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο δηάθνξεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, κε
ζθνπφ λα αληηκεησπηζηνχλ ηα δπλαηά θαη ηα αδχλακα ζεκεία ηνπο. Βπφκελν βήκα είλαη ε εθπφλεζε
πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ησλ αηφκσλ ζηνπο
ηνκείο πνπ ζέινπλ λα βειηηψζνπλ.
ηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, ηα πξνγξάκκαηα βειηίσζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο εζηηάδνπλ ζηελ θαιχηεξε
δηαρείξηζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη ηελ επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ, ηελ αχμεζε ηεο νκαδηθήο
εξγαζίαο. Εδηαίηεξα δεκνθηιή είλαη ηα πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο άγρνπο θαη βειηίσζεο ηεο απηννξγάλσζεο θαη
ησλ θηλήηξσλ ησλ εξγαδνκέλσλ (Cherniss, 2000).
Δ πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δσή ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ο ξφινο ησλ
ζπλαηζζεκάησλ θαη ε αμηνπνίεζή ηνπο ζηηο εθθάλζεηο ηεο ζχγρξνλεο θαζεκεξηλφηεηαο, κε ζθνπφ ηελ
επαγγεικαηηθή εμέιημε, δηαδξακαηίδεη άθξσο ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Παξφια απηά νη έξεπλεο
πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί δελ είλαη πνιιέο.

Δπηζθφπεζε εξεπλψλ
Δ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ εζηηάδεη ζηηο αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο, παξφιν πνπ ην επάγγεικα ηνπ
δαζθάινπ βξίζθεηαη κέζα ζηα δέθα επαγγέικαηα πνπ ε πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε είλαη απαξαίηεηε (Yate,
1997).
ε
έλα
παγθφζκην
ζπλέδξην
ζην
ηθάγν
«EmotionalIntelligence:
OptimizingHumanPerformanceintheWorkplace» ν Goleman ήηαλ απηφο πνπ είπε φηη ζην κέιινλ ζα δίλεηαη
έκθαζε ζηε πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε ησλ καζεηψλ ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, θαζψο ε εθπαηδεπηηθή
πνιηηηθή ελδηαθέξεηαη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ καζεηψλ (Goleman, 1999). To εξψηεκα είλαη θαηά πφζν νη
εθπαηδεπηηθνί είλαη θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλνη λα κεηαδψζνπλ ηελ αθαδεκατθή γλψζε θαη ηηο
ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο ζηνλ καζεηηθφ πιεζπζκφ (Μurray, 2006).
Οη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ φηη νη πιεξνθνξίεο θαη νη γλψζεηο πνπ κεηαδίδνπλ ζηνπο καζεηέο
ηνπο (γλσζηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο) ζα πξέπεη λα βνεζήζνπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο γλσζηηθήο θαη
ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ησλ παηδηψλ (Mayer&Cobb, 2000). H γλσζηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή κάζεζε
κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ έκκεζε δηδαζθαιία θαη ηελ ζπκπεξηθνξά. Γηα λα απμεζνχλ νη ζπλαηζζεκαηηθέο
δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ είλαη ρξήζηκν νη εθπαηδεπηηθνί λα αλαπηπρζνχλ πξψηα νη ίδηνη ζπλαηζζεκαηηθά θαη λα
αθηεξψζνπλ ρξφλν γηα λα θεξδίζνπλ ηελ απηνγλσζία (Sobyra, 2002). ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία, κέζα απφ ηελ
δηεμαγσγή εξεπλψλ, γίλεηαη αλαθνξά γηα ην φηη νξηζκέλεο ηθαλφηεηεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο είλαη
ζπλδεδεκέλεο κε ηελ επηηπρία ηεο δηδαζθαιίαο.
Ο αξηζκφο βέβαηα ησλ εξεπλψλ πνπ ζηεξίδνπλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηζρπξηζκφ είλαη ζηελά είλαη αξθεηά
πεξηνξηζκέλνο. Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο εξεπλψλ δελ αλαθέξεηαη ζε ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο αιιά ζε
ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο. ΐέβαηα, πνιιά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο πεξηγξάθνπλ
ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο.
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Έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί
Σν 2000 πξαγκαηνπνηήζεθε κία έξεπλα απφ ηνλ Watkin, ζηελ νπνία νη δηεπζπληέο ζρνιείσλ θαη εθπαηδεπηηθνί,
νη νπνίνη ραξαθηεξίζηεθαλ σο απνηειεζκαηηθνί ζε ζχγθξηζε κε άιινπο δηεπζπληέο θαη εθπαηδεπηηθνχο πνπ δελ
είραλ ραξαθηεξηζηεί έηζη. Οη απνηειεζκαηηθνί δηεπζπληέο θαη εθπαηδεπηηθνί ειέγρζεθαλ σο πξνο ηελ εξγαζία
θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλδένληαη κε ηε πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε (Βπηηξνπάθε, 2005).
Μία αθφκα έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε θνηηεηέο Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα θνίηεζήο ηνπο
θαη ζπλέδεζε θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ κε ηε πλαηζζεκαηηθή
Ννεκνζχλε. πγθεθξηκέλα, ε έξεπλα έδεημε φηη νη θνηηεηέο ησλ πξψησλ εμακήλσλ ζπλέδεζαλ ηα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαζεγεηψλ ηνπο κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Σα
ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλέδεζαλ ήηαλ ε θνηλσληθφηεηα, ε εμσζηξέθεηα, ε ππεχζπλε ζηάζε απέλαληη ζηνπο
καζεηέο ηνπο. Οη θνηηεηέο ησλ κεγαιχηεξσλ εμακήλσλ βέβαηα ζεψξεζαλ πσο ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα
ηνπο θαζεγεηέο ηνπο ήηαλ ε πξσηνπνξηαθή ζθέςε θαη ε εμππλάδα, ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο θαη ε
ελζπλαίζζεζε. Δ έξεπλα απηή θάλεη θαλεξφ πσο φζν κεγαιχηεξνη είλαη νη θνηηεηέο θαη έρνπλ ιάβεη
πεξηζζφηεξεο γλψζεηο, ηφζν πεξηζζφηεξν ζπλδένπλ ηελ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία κε ηε πλαηζζεκαηηθή
Ννεκνζχλε (Feldman, 1986).
Mία αθφκα έξεπλα πνπ ζπλδέεη ηελ έλλνηα ηεο πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο κε ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε
ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη απηή ηεο Haskett (2003). Βίλαη απφ ηηο ειάρηζηεο έξεπλεο πνπ ζπλδένπλ ηελ έλλνηα ηεο
πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο κε ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Haskett, 2003). Δ
νκαδνπνίεζε ησλ ηθαλνηήησλ απφ ηε Haskett έγηλε ζχκθσλα κε ην κνληέιν ηνπ Bar-On. πγθεθξηκέλα, φηαλ νη
καζεηέο πξνζπαζνχλ λα πεξηγξάςνπλ ραξαθηεξηζηηθά ησλ δαζθάισλ ηνπο πνπ έρνπλ μερσξίζεη, ζπρλά
ρξεζηκνπνηνχλ ιέμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαπξνζσπηθή ηθαλφηεηα (Haskett, 2003).
Βπηπιένλ, ε πνιπδηάζηαζε θχζε ηεο απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο επηζεκάλζεθε κε κία έξεπλα πνπ
ζπκκεηείραλ 266 θνηηεηέο ςπρνινγίαο (Patrick 1998). H έξεπλα απηή ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα
πξνζαξκνγήο. Οη θνηηεηέο αλέθεξαλ εθηά παξάγνληεο νη νπνίνη ζεσξνχζαλ πσο είλαη θξίζηκνη γηα λα είλαη έλαο
εθπαηδεπηηθφο απνηειεζκαηηθφο. πγθεθξηκέλα, αλέθεξαλ ηελ επειημία, ηνλ ζεβαζκφ πξνο ηνπο καζεηέο, ηελ
αμία ηεο γλψκεο ησλ καζεηψλ, ηελ ππνκνλή, ηελ θαηαλφεζε, ηελ ελζπλαίζζεζε θαη ηελ ππεπζπλφηεηα.
πκπεξάζκαηα
Ο ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο γηα ηελ ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, θπξίσο
ιεηηνπξγψληαο νη ίδηνη σο πξφηππα γη απηνχο. Βπίζεο, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ
δηαπηζηψλεηαη πσο νη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα
εμειηρζνχλ ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο θαη λα γίλνπλ πην απνηειεζκαηηθνί ζην επάγγεικά ηνπο. πλεπψο, κπνξεί
λα γίλεη εχθνια θαηαλνεηφ πσο νη έλλνηεο ηεο πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο
ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο.
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Πεξίιεςε
ε κηα ζχγρξνλε θαη δηαξθψο εμειηζζφκελε θνηλσληθά θξαηηθή δνκή κε πςειφ βαζκφ δηαθνξνπνίεζεο
κεηαμχ νκάδσλ, ππεξεζηψλ, νξγαληζκψλ-θνξέσλ θαη ζπκθεξφλησλ, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηνίθεζεο ηεο
εθπαίδεπζεο, σο αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ
εθπαηδεπηηθή αηδέληα, σο ζέκα ζπδεηήζεσλ θαη δηαιφγνπ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
ζπζηήκαηνο. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, ε ζηειέρσζε ζηελ πξψηε ηεξαξρηθή βαζκίδα ζην ρψξν ηεο
εθπαίδεπζεο, δειαδή νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, πξαγκαηνπνηείηαη ζε
θεληξηθφ επίπεδν απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, ην νπνίν ζέηεη ηνπο φξνπο θαη ηα θξηηήξηα ζπκκεηνρήο ζηελ ελ
ιφγσ αμηνινγηθή δηαδηθαζία. Σν γεγνλφο απηφ αθελφο κελ απνηππψλεηαη ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε ηελ
ηειεπηαία δεθαπεληαεηία κέζσ κηαο ζεηξάο λνκνζεηεκάησλ, αθεηέξνπ δε ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηε βειηίσζε
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, θαζψο θαη κε ηηο δεμηφηεηεο θαη ηα πξνζφληα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ
ζηειερψλεη ηε δηνηθεηηθή ππξακίδα ηεο εθπαίδεπζεο. Ώληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηειεί ε
θαηαγξαθή θαη ε ζπγθξηηηθή κειέηε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ αλαθνξηθά κε ηα θξηηήξηα επηινγήο θαη
αμηνιφγεζεο ησλ δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο απφ ην 2007 έσο ην 2018, ζην
πιαίζην ηεο πνιχκνξθεο δηνηθεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο δεκφζηαο εμνπζίαο, ήηνη ησλ νξγάλσλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Παηδείαο. Βλ πξνθεηκέλσ, επηρεηξείηαη ε παξνπζίαζε θαη ε ζχγθξηζε ησλ ηππηθψλ θξηηεξίσλ πνπ
ειήθζεζαλ ππφςε ζηηο πξνγελέζηεξεο αμηνινγηθέο θξίζεηο ηνπ 2007, ηνπ 2011 θαη ηνπ 2015, θαζψο θαη ε
θξηηηθή δηεξεχλεζε ηνπ πξφζθαηνπ λφκνπ ηνπ 2018, κέζσ ηεο ηξέρνπζαο βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο θαη ησλ
ζεζκηθψλ θεηκέλσλ. πκπεξαζκαηηθά, απφ ηελ πεξηγξαθή φζσλ πξναλαθέξζεθαλ δηαπηζηψλεηαη φηη ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα ε ελαζρφιεζε κε ηελ εμεηαδφκελε πξνβιεκαηηθή, αλ θαη ραξαθηεξίδεηαη σο έλα απζηεξφ
ηερληθφ πεδίν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, εληνχηνηο αληαλαθιά αθελφο κελ ην πνηνηηθφ έιιεηκκα ηεο
δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ ζηξεβιψζεηο, αδπλακίεο θαη δπζιεηηνπξγίεο πνπ
δπζρεξαίλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή ηεο ιεηηνπξγία, θαζψο είλαη άκεζα εμαξηψκελν απφ ηηο επηινγέο ηεο
εθάζηνηε πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, αθεηέξνπ δε θαηαγξάθεη ηελ επηηαθηηθή αλάγθε αιιαγήο
θαη πηνζέηεζεο ελφο ζηαζεξνχ ζπζηήκαηνο επηινγήο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ζηελ εθπαίδεπζε, ψζηε λα
εμαζθαιηζηεί κηα δηαθαλήο θαη αμηνθξαηηθή δηαδηθαζία ζην εθπαηδεπηηθφ γίγλεζζαη, απαιιαγκέλε απφ ηηο
εθάζηνηε πνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο.
Λέμεηο - Κιεηδηά : δηνίθεζε εθπαίδεπζεο, δηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ, θξηηήξηα επηινγήο
Δηζαγσγή
Ώπνηειεί θνηλή παξαδνρή φηη ε παξνρή πςειήο πνηφηεηαο εθπαίδεπζεο είλαη θαζνξηζηηθφο
παξάγνληαο γηα θάζε πνιίηε αιιά θαη ν ζεκαληηθφηεξνο κνριφο αλάπηπμεο ηεο θνηλσλίαο. Σν εθπαηδεπηηθφ
ζχζηεκα είλαη έλα ηεξάζηην θαη πνιχπινθν νηθνδφκεκα ην νπνίν ζπλδέεηαη κε έλα πιήζνο δνκψλ θαη ζην νπνίν
εκπιέθνληαη πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο νκάδεο πνιηηψλ (καζεηέο, γνλείο αιιά θαη εθπαηδεπηηθνί)
απνηειψληαο κηα απφ ηηο πνιππιεζέζηεξεο νκάδεο εξγαδνκέλσλ ζηε ρψξα. Δ αλάγθε γηα βειηίσζε ηεο παξνρήο
εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ παξακέλεη επηηαθηηθή πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε θνξά εμαηηίαο ησλ πνιιαπιψλ
πξνβιεκάησλ – παηδαγσγηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ - πνπ παξνπζηάδνληαη αιιά θαη ησλ ζηφρσλ πνπ θαιείηαη λα
εθπιεξψζεη ην ζχγρξνλν ζρνιείν ζην πιαίζην ελφο δηαξθψο επηζεηηθά κεηαβαιιφκελνπ πεξηβάιινληνο.
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Έηζη ινηπφλ, ε πνιχπινθε θαη πνιπδηάζηαηε ιεηηνπξγία θαη νξγάλσζε ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ
πξνβάιιεη ηελ αλαγθαηφηεηα γηα απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε, πνπ ζρεηίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Αελ είλαη ηπραίν άιισζηε φηη ε επηζηήκε ηεο δηνίθεζεο ζηελ
εθπαίδεπζε παξνπζηάδεη αικαηψδε εμέιημε ζηελ επνρή καο φρη κφλν ζε δηεζλέο αιιά θαη ζε εζληθφ επίπεδν ζην
πιαίζην ηεο «δηεζλνπνίεζεο» ηεο εθπαίδεπζεο.
πλεπψο, ε ζσζηή θαη ηθαλή δηνίθεζε κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο απνηειεί ηνλ πξσηαξρηθφ παξάγνληα
γηα ηελ νκαιή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο. Λακβάλνληαο ππφςε φηη ε επηηπρία ελφο νξγαληζκνχ
θξίλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ πνηφηεηα ησλ εγεηηθψλ ζηειερψλ ηνπ, ηφηε ε επηινγή ηθαλψλ δηνηθεηηθψλ
ζηειερψλ εθπαίδεπζεο, πξνζαξκφζηκνπο ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσληθέο πξνθιήζεηο, απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν
ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δηνίθεζεο (αΎηεο, 2000: 240). Σα δηνηθεηηθά ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο, ζε φιεο ηηο
βαζκίδεο, θαινχληαη λα αλαπηχμνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο, λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο γηα ηε ζπλερή
βειηίσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ κε ηελ πιήξε θαη απνηειεζκαηηθή
ζπκκεηνρή φισλ, ζπκβάιινληαο ζηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζηελ αχμεζε ηεο
απνδνηηθφηεηάο ηεο (Γεσξγηάδνπ & Κακπνπξίδεο, 2005: 121).
Δ ζηειέρσζε ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πινπνηείηαη απφ ην
Τπνπξγείν Παηδείαο, ην νπνίν πξνζδηνξίδεη θάζε θνξά ηα θξηηήξηα ζπκκεηνρήο θαη αμηνιφγεζεο ησλ ζηειερψλ
εθπαίδεπζεο αλάινγα κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηεο εθάζηνηε θπβέξλεζεο. χκθσλα κε ηα ζεζκηθά
θείκελα, ηα ζηειέρε εθπαίδεπζεο δηαθξίλνληαη νπζηαζηηθά ζε ηξία επίπεδα βάζεη ηνπ δηνηθεηηθνχ, πεηζαξρηθνχ
θαη επνπηηθνχ ηνπο ξφινπ. ην πξψην επίπεδν εληάζζνληαη νη δηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ, νη νπνίνη σο
ζηειέρε εθπαίδεπζεο αλαιακβάλνπλ αξκνδηφηεηεο πνπ άπηνληαη ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.
ην δεχηεξν επίπεδν πξσηαγσληζηνχλ νη πεξηθεξεηαθνί δηεπζπληέο, νη δηεπζπληέο εθπαίδεπζεο θαη νη
πξντζηάκελνη δηεπζχλζεσλ, νη νπνίνη εθηεινχλ θπξίσο πεηζαξρηθέο, επνπηηθέο θαη ειεγθηηθέο αξκνδηφηεηεο.
Σέινο, ζην ηξίην επίπεδν νη ζρνιηθνί ζχκβνπινη αλαιακβάλνπλ ηελ ππνζηήξημε θαη θαζνδήγεζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ (Σζφληαο, 2005· Πνχιεο, 2003).
Σν παξφλ άξζξν πξαγκαηεχεηαη ην δήηεκα ηεο παξνπζίαζεο θαη ηεο ζχγθξηζεο ησλ ηππηθψλ
θξηηεξίσλ ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο πνπ ιήθζεθαλ ππφςε
ζηηο ηειεπηαίεο θξίζεηο (2007, 2011, 2015). Βηδηθφηεξα, κέζσ επηζθφπεζεο ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη ησλ ζεζκηθψλ
θεηκέλσλ επηρεηξήζεθε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο ησλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο θαζψο θαη
ηεο ζχγθξηζεο ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο.

Βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε
Δ δηάξζξσζε ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ην πιέγκα ησλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ θαη
ζεζκψλ παξνπζηάδνπλ έλα πνιπζχλζεην θαη έληνλα ζπγθεληξσηηθφ ραξαθηήξα, θαζψο ην ζχλνιν ησλ εμνπζηψλ
πεγάδεη άλσζελ, δειαδή ην Τπνπξγείν Παηδείαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ
θαη ησλ δηνηθεηηθψλ ζεκάησλ ηεο εθπαίδεπζεο εμαζθαιίδνληαη θαη δηεθπεξαηψλνληαη απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία.
Σν Τπνπξγείν θαη ηα αλψηαηα ηεξαξρηθά ηνπ φξγαλα έρνπλ ην γεληθφ ξφιν ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ε εθαξκνγή
ησλ νπνίσλ είλαη ππνρξεσηηθή θαη πξνσζνχληαη πξνο ηα κεζαία θαη θαηψηεξα φξγαλα, γεγνλφο πνπ ηα
ππνβαζκίδεη θαη ηα κεηαηξέπεη ζε δηεθπεξαησηέο εληνιψλ (καξνπνχινπ, 2010: 185). Δ δηνηθεηηθή δνκή ηεο
εθπαίδεπζεο, θαη ζηηο δχν βαζκίδεο, είλαη ππξακνεηδήο, δειαδή βαζίδεηαη ζηελ ηεξαξρηθή θιηκάθσζε ησλ
επηπέδσλ εμνπζίαο θαη ηε κεηαβίβαζε ησλ εληνιψλ. ιν ζρεδφλ ην θάζκα ηεο ηεξαξρίαο – ηκήκαηα
νξγάλσζεο/ζέζεηο, παξνπζηάδεη απζηεξή θαη έληνλα γξαθεηνθξαηηθή δηάξζξσζε (Καηζαξφο, 2008: 65 - 66).
Κχξηνο άμνλαο ηεο δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ απνηειεί ε επηινγή ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα
πνπ θαιείηαη λα ζηειερψζεη ην ζρνιηθφ νξγαληζκφ αιιά θαη ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα θαηνρπξψζεη αλψηεξεο
ηεξαξρηθέο ζέζεηο (Παπαθσλζηαληίλνπ & Ώλαζηαζίνπ, 2013· Dessler, 2012· Ώζαλαζνχια-Ρέππα, 2008).
χκθσλα κε ηνλ Γαβιαλφ (2002), ε αλαδήηεζε, ε αμηνιφγεζε θαη ε πξνηίκεζε ησλ αξκφδησλ ζηειερψλ ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ απνηειεί κηα ηδηαίηεξε θαη ζπνπδαία δηεξγαζία δηαρείξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ
παξάγνληα, πνπ επηδεηά θαηά θχξην ιφγν επαγγεικαηηζκφ, πξνζήισζε θαη εθηεηακέλε εκπεηξία. Ώμίδεη λα
αλαθεξζεί πσο ε ζηειέρσζε εθπαηδεπηηθψλ κε ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο απνηειεί αληαγσληζηηθφ
πιενλέθηεκα γηα θάζε εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ (Carless, 2006), ελψ πνιιέο θνξέο ηπγράλεη νη ππνςήθηνη πνπ
είλαη θαηάιιεινη γηα κηα αλψηεξε δηεπζπληηθή ζέζε λα κελ επηιερζνχλ, εθφζνλ δελ ζπκκεηέρνπλ εμαξρήο ζηελ
αμηνινγηθή θξίζε (Ryan et al., 2000). Ώπηφ ζπκβαίλεη εμαηηίαο ηεο κε ζηαζεξφηεηαο ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο θαη
ηεο ζπρλήο αιιαγήο ησλ πξνυπνζέζεσλ επηινγήο θαη πξφζιεςεο ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα απφ ηελ εθάζηνηε
θπβέξλεζε, θαηάζηαζε πνπ επεξεάδεη κε αξλεηηθφ πξφζεκν ηε δηαθάλεηα ηεο αμηνινγηθήο θξίζεο ησλ
ζηειερψλ εθπαίδεπζεο.
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χκθσλα κε ηε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία θαη ηελ επηθείκελε λνκνζεζία, ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο είλαη πνιπδηάζηαηνο θαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο, θαζφηη είλαη αξκφδηνο γηα ην βαζηθφ
ζπληνληζκφ φισλ ησλ παξαγφλησλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηε ζρνιηθή κνλάδα θαη παξάιιεια, απνηειεί ηνλ
αξκφδην εθπξφζσπν ζηνπο θνξείο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο. Δ ζηειέρσζε ησλ δηεπζπληηθψλ ζέζεσλ
επηδεηά πξνζσπηθφ πνπ λα είλαη άμην θαη απνηειεζκαηηθφ ζηε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα, ζηελ
αλάπηπμε θαη άξζξσζε ηνπ νξάκαηνο θαζψο θαη ζηελ εζσηεξηθή αλάγθε θαη δπλακηθή γηα ζπλερή βειηίσζε ηνπ
ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ, ηνπ νπνίνπ πξνΎζηαηαη (Buhler, 1995).
Βπνκέλσο, ε ηθαλή εθπαηδεπηηθή εγεζία θαη νξγάλσζε, ε δηεχζπλζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ
κεηαιακπαδεχεη ην αίζζεκα ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηελ άξηζηε επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
πξνζσπηθνχ απνηεινχλ παξάγνληεο πνπ ζπλδξάκνπλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ απνηειεζκαηηθνχ ζρνιείνπ
(Παζηαξδήο & Παζηαξδή, 2000: 19). Βπίζεο, παξάκεηξνη, φπσο ε νξγάλσζε ηνπ ζρνιείνπ, ην ζρνιηθφ θιίκα, ε
κνληκφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, ν ηξφπνο δηνίθεζεο ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ε
ζπκκεηνρηθή εγεζία ζηε ιήςε απνθάζεσλ επεξεάδνπλ θαη‟ επέθηαζε ηελ πξνζέιεπζε ηνπ καζεηηθνχ
δπλακηθνχ ζην ζρνιηθφ ρψξν θαη κεηέπεηηα ηελ πξφνδφ ηνπ (Sammons, et al., 1995; Reynolds & Creemers,
1990).
Σέινο, ζην ζχγρξνλν ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα κε ηηο πνιιαπιέο αιιαγέο θαη ηηο ζπλερφκελεο
αλαθαηαηάμεηο ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή κνηάδεη πνιπδηάζηαηνο, εθφζνλ νθείιεη λα είλαη ελήκεξνο γηα ζέκαηα
δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο, ηελ νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ην εθπαηδεπηηθφ δίθαην, ηα
νηθνλνκηθά ηεο εθπαίδεπζεο, ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζηε ζρνιηθή δηνίθεζε θαζψο θαη ηε δηαρείξηζε θξίζεσλ ζην
εθπαηδεπηηθφ ζπγθείκελν (Παξαζθεπάο & Παπαγηάλλε, 2008· αΎηεο, 2002).
Πξνυπνζέζεηο επηινγήο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ
Κέληξν πξνβιεκαηηζκνχ γηα ηα ζεζκηθά φξγαλα θαη ηελ πιεηνλφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ «γίγλεζζαη»
έρεη απνηειέζεη θαηά θαηξνχο θαη γηα πνιιέο δεθαεηίεο ν ηξφπνο επηινγήο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ζην
εθπαηδεπηηθφ ζπγθείκελν απφ ηελ πεξίνδν ηεο κεηαπνιίηεπζεο θαη έπεηηα. Πξηλ απφ ηελ κεηαπνιηηεπηηθή
πεξίνδν, ην βαζηθφ θξηηήξην γηα ηελ επηινγή θαη θαηνρχξσζε ηεο δηεπζπληηθήο ζέζεο απνηεινχζαλ νη πνιηηηθέο
απφςεηο ησλ ππνςεθίσλ θαη κεηέπεηηα ε αμηνινγηθή θξίζε απφ ηνλ επηζεσξεηή (Κάηζηθαο, 2015). Βπνκέλσο, ε
ηπρφλ αξλεηηθή αμηνιφγεζε απφ ηνλ επηζεσξεηή θαηέιεγε ζε απνθιεηζκφ ηνπ ππνςεθίνπ απφ ηε δηεξγαζία
επηινγήο. Μεηέπεηηα ε αμηνινγηθή δηαδηθαζία επηινγήο δηεπζπληψλ άιιαμε ραξαθηήξα θαη ζην πξνζθήλην
έθαλαλ νξαηή ηελ παξνπζία ηνπο ηα θξηηήξηα ηεο δηνηθεηηθήο ππεξεζίαο, ησλ επηζηεκνληθψλ πξνζφλησλ ηνπ
ππνςεθίνπ, ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο ηνπ παξνπζίαο θαη ηεο εηθφλαο ηνπ σο ζπλεληεπμηαδφκελνο. Χζηφζν, ζε
αξθεηά απφ ηα θξηηήξηα επηινγήο αζθήζεθε έληνλε θξηηηθή θαη δεκηνπξγήζεθαλ αληηδξάζεηο αλαθνξηθά κε ηελ
αληηθεηκεληθφηεηα θαη ηε δηαθάλεηα ησλ θξίζεσλ, εθφζνλ ηα φξγαλα αμηνιφγεζεο θαη εθινγήο ησλ
δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ κεξνιεπηνχζαλ έλαληη ππνςεθίσλ πνπ άλεθαλ ζε ζπγθεθξηκέλεο παξαηάμεηο θαη
ππνζηήξηδαλ νξηζκέλεο απφςεηο (Κάηζηθαο, 2015).
Δ πνξεία ησλ αμηνινγηθψλ θξίζεσλ αθνινχζεζε θαηά βάζε ηε θηινζνθία ηνπ δηεζλνχο πιαηζίνπ,
ζχκθσλα κε ην νπνίν ε αμηνιφγεζε είρε σο βάζε ηεο ηελ επηζηεκνληθή επάξθεηα ηνπ ππνςεθίνπ, ηελ
ππεξεζηαθή ηνπ εκπεηξία, ην πξνθίι ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ θαη ηελ εξγαζηαθή ηνπ ζπκπεξηθνξά ζηνλ
εθπαηδεπηηθφ ρψξν. Χζηφζν, ζηηο αμηνινγήζεηο ηνπ 2007 θαη 2011, ην ηειεπηαίν θξηηήξην δελ πινπνηήζεθε,
εθφζνλ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ε αμηνινγηθή δηαδηθαζία δελ δηεμάγεηαη, ελψ ε πξνζθνξά ζην
εθπαηδεπηηθφ έξγν απνηεινχζε επηπιένλ πξνζφλ ζην θξηηήξην ηνπ πξνθίι ηνπ ππνςήθηνπ γηα ηελ αλάιεςε
δηεπζπληηθήο ζέζεο (Ν.4327/2015). Δ κε εθαξκνγή ηεο αμηνιφγεζεο έξρεηαη ζε αληηπαξαβνιή κε ην δηεζλέο
ζπγθείκελν, ζην νπνίν ε έλλνηα ηεο αμηνιφγεζεο απνηειεί κηα ζπζηεκαηηθή θαη νξγαλσκέλε δηεξγαζία, πνπ
πινπνηείηαη ζχκθσλα κε πξνδηαγεγξακκέλα πξνζφληα, ζθνπνχο θαη κέζα (Αεκεηξφπνπινο, 1998:30).
Οπζηαζηηθά θαηά ηνλ Dessler (2012), ν ππνςήθηνο δηεπζπληήο νθείιεη λα γλσξίδεη εμαξρήο ηηο πξνυπνζέζεηο
εθείλεο πνπ ζα ηνλ θαηαζηήζνπλ ηθαλφ ζηελ αλάιεςε ηεο δηεπζπληηθήο ζέζεο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ
ελεξγεηψλ ηνπ πξέπεη λα λνεκαηνδνηνχληαη απφ ζπγθεθξηκέλν ζηφρν. Άιισζηε ζηε ζχγρξνλε δηάζηαζε ν
αλζξψπηλνο παξάγνληαο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζπνπδαηφηεξνπο πφξνπο ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα, ελψ θξίλεηαη
αλαγθαία ε πξνεηνηκαζία ηεο θξίζεο ηνπ (Nikolaou & Judge, 2007).
χκθσλα κε ηηο ζεζκηθέο δηαηάμεηο, ην γλσζηηθφ ππφβαζξν ζην πξνο άζθεζε έξγν (θξηηήξην
επηζηεκνληθήο επάξθεηαο θαη ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο), ην πξνθίι ηνπ ππνςεθίνπ θαη ην έξγν ηνπ ζηνλ
παηδαγσγηθφ ηνκέα απνηέιεζαλ πξνυπνζέζεηο απνηίκεζεο θαη ζηηο ηξεηο ηειεπηαίεο θξίζεηο ησλ δηεπζπληηθψλ
ζηειερψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Δ ηδηαίηεξε δηαθνξά έγθεηηαη ζην λφκν ηνπ 2015, φπνπ άιιαμε ν ηξφπνο
κνξηνδφηεζεο ηνπ θξηηεξίνπ ηεο επηζηεκνληθήο επάξθεηαο κεηαμχ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο
Βθπαίδεπζεο.
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ΐάζεη ησλ λνκνζεηηθψλ θεηκέλσλ θαη ζπζρεηίδνληαο ηα ηππηθά πξνζφληα ησλ ηειεπηαίσλ
αμηνινγηθψλ θξίζεσλ, παξαηεξείηαη κηα δηαξθήο αλαθαηάηαμε ζηε κνξηνδφηεζε ηεο πξνυπεξεζίαο ησλ
δηεπζπληψλ εθπαίδεπζεο (Ώλαζηαζίνπ, 2011). Βηδηθφηεξα, ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ 2007 ηα απαηηνχκελα ρξφληα
γηα ηελ θαηνρχξσζε κηα δηεπζπληηθήο ζέζεο ήηαλ 12, ην 2011 ήηαλ 8 θαη ην 2015 ήηαλ 10. Ώληίζηνηρε
ηξνπνπνίεζε θαη κεηαβνιή ζπλέβε φρη κφλν ζην είδνο ησλ θξηηεξίσλ αιιά θαη ζηε κνξηνδφηεζή ηνπο, αθνχ ην
2007 ιακβάλνληαλ ππφςε ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα (ηξίκελα ή εμάκελα) ησλ ππνςεθίσλ θαη ε θαηάζεζε
παξαπάλσ ηνπ ελφο πηπρίνπ ή κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ή δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο, ηππηθά πξνζφληα πνπ δελ
ζπλεθηηκνχληαλ ζηηο αμηνινγηθέο θξίζεηο ηνπ 2011 θαη 2015. Χζηφζν, άλνδνο ζηε κνξηνδφηεζε παξαηεξήζεθε
ζηηο αμηνινγηθέο θξίζεηο ηνπ 2011, φπνπ ε πηζηνπνίεζε μέλσλ γισζζψλ θαη ΣΠΒ, νη πξνζηηζέκελνη ηίηινη
ζπνπδψλ, ε εκπεηξία ζηελ άζθεζε δηνηθεηηθψλ επζπλψλ θαη επηζηεκνληθνχ έξγνπ, ζπλερίζηεθαλ θαη ζηε
δηεξγαζία αμηνιφγεζεο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ην 2015.
Σε δηαθνξνπνίεζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο ησλ δηεπζπληψλ θαη ηεο κνξηνδφηεζεο απηψλ θαηά ηελ
πεξίνδν ησλ αμηνινγηθψλ θξίζεσλ, επηζήκαλαλ θαη αξθεηνί ζεσξεηηθνί ηεο ζχγρξνλεο βηβιηνγξαθίαο, νη νπνίνη
ηφληζαλ ηε δηαθχκαλζε θαη ηελ ζπλερή ελαιιαγή ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο.
χκθσλα κε ηελ ηξαβάθνπ (2003: 49), «ηα πνιηηηθά θφκκαηα δίλνπλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ θαηάιεςε ησλ
εγεηηθψλ ζέζεσλ ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη αιιάδνπλ ηνπο λφκνπο γηα ηελ θαηάιεςε ησλ ζέζεσλ απηψλ,
ψζηε λα κπνξέζνπλ λα εθαξκφζνπλ ηε δηθή ηνπο εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή», ελψ ν Μαπξνζθνχθεο (2003: 42)
ηνλίδεη πσο κεηά ηελ κεηαπνιίηεπζε έσο ην 2003 νη αμηνινγηθέο θξίζεηο άιιαδαλ ζπλερψο ηαπηφηεηα κε
δηαθνξεηηθά πξνζφληα επηινγήο θάζε θνξά.
Πεδίν πξνβιεκαηηζκνχ, επίζεο, απνηειεί ν ηξφπνο επηινγήο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ
εθπαίδεπζεο, εθφζνλ ιακβάλνληαη ππφςε θαηά θχξην ιφγν ηα ππεξεζηαθά έηε θαη φρη ε θαηαιιειφηεηά θαη ε
ηθαλφηεηά ησλ ππνςεθίσλ σο πξνο ηε δηνίθεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, έρνληαο γλσζηηθφ ππφβαζξν ηελ
εθπαηδεπηηθή εγεζία θαη ηε δηνηθεηηθή επηζηήκε (Σζφληαο, 2005). Μηα ηέηνηα θαηάζηαζε δελ εληζρχεη ηα
λεφηεξα εθπαηδεπηηθά κέιε λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθινγηθή δηαδηθαζία δηεπζπληψλ, παξφηη νη ζχγρξνλεο
πξνζεγγίζεηο πξνβάιινπλ πσο ηα πην έκπεηξα ζηειέρε ή πην αμηφινγνη εθπαηδεπηηθνί ζε κηα ζρνιηθή κνλάδα δελ
απνηεινχλ πάληνηε θαη ηα πην θαηάιιεια δηνηθεηηθά ζηειέρε εθπαίδεπζεο (Bush, 2003; Everard & Morris,
1999).
Ώθφκε αληηθείκελν θξηηηθήο απνηειεί ε αλαγθαηφηεηα δηαρσξηζκνχ ησλ κεηαπηπρηαθψλ ή
δηδαθηνξηθψλ ηίηισλ ζε ζρέζε κε ηε ζέζε εξγαζίαο. πγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ηελ αλάιεςε θάπνηαο
δηεπζπληηθήο ζέζεο ζην ζρνιηθφ πιαίζην δελ ιακβάλνληαη πάληνηε ππφςε νη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο αλαθνξηθά
κε ηελ ππνζηήξημε ησλ δηνηθεηηθψλ επζπλψλ, εθφζνλ νη ηίηινη ζπνπδψλ κνξηνδνηνχληαη ην ίδην αλεμαηξέησο
αληηθεηκέλνπ. Δ άπνςε απηή εληζρχεηαη απφ αξθεηνχο ζεσξεηηθνχο, φπσο ν Μαπξνγηψξγνο (ρ.ρ) θαη ηεο ΟΛΜΒ
(2010) πνπ ππνζηεξίδνπλ πσο θξίλεηαη απαξαίηεηε ε δηάθξηζε κεηαμχ ηίηισλ ζπνπδψλ θαη ησλ επηπιένλ
πξνζφλησλ ησλ ππνςήθησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ νξγαληζκψλ αλάινγα κε ηε δηεθδίθεζε ηεο αληίζηνηρεο
ζέζεο. χκθσλα κε ηηο δηεζλείο πξννπηηθέο, ε θαηνρχξσζε κηαο ηέηνηαο ζέζεο απαηηεί κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο
εμεηδίθεπζεο ζηε δηνίθεζε εθπαίδεπζεο γηα ηελ έγθπξε θαη θαηάιιειε δηαρείξηζε δηνηθεηηθψλ ζεκάησλ (Bush
& Jackson, 2002). Δ πξνζαξκνγή ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηα λέα δεδνκέλα έθαλε νξαηή ηελ
παξνπζία ηεο κέζσ ηεο ίδξπζεο ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ δηνίθεζε ζηελ εθπαίδεπζε ζε πνιιά ηδξχκαηα ηεο
ρψξαο, πνπ ζπλερψο πνιιαπιαζηάδνληαη.
Κξηηήξηα - Πξνυπνζέζεηο θαηά ηε δηαδηθαζία επηινγήο ζηειερψλ δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ
Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ε πξνζέιθπζε ππνςήθησλ δηεπζπληψλ Πξσηνβάζκηαο αιιά θαη
Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο πξνέξρεηαη θαηφπηλ πξνθήξπμεο ηνπ νηθείνπ Τπνπξγείνπ, ήηνη Τπνπξγείνπ
Παηδείαο. Αηαρξνληθά, σο δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ επηιέγνληαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ πιεξνχλ ηηο
εθάζηνηε πξνυπνζέζεηο - πξνζφληα θαη ηα θξηηήξηα, θάπνηα εθ ησλ νπνίσλ είλαη ηππηθά, κεηξήζηκα θαη
κνξηνδνηνχκελα, ελψ αληίζεηα θάπνηα άιια είλαη άηππα θαη πξνζκεηξνχληαη σο ζπλεθηηκψκελα. Χζηφζν, ζε
θάζε πεξίπησζε ην ζχλνιν ησλ ππνςεθίσλ ππνρξενχηαη λα έρεη αζθήζεη δηδαθηηθά θαζήθνληα ζηελ νηθεία
βαζκίδα ηεο επηδησθφκελεο ζέζεο.
Πίλαθαο 1
Διάρηζηε εθπαηδεπηηθή πξνυπεξεζία γηα ηηο επηδησθφκελεο ζέζεηο ησλ δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ
Ννκνζεηηθφ πιαίζην

Απαηηνχκελε εθπαηδεπηηθή πξνυπεξεζία (έηε)

Ν. 3467/2006

12
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Ν. 3848/2010

8

Ν. 4327/2015

10

πλαθφινπζα, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηα δχν πξψηα λνκνζεηηθά θείκελα, Ν. 3467/2006 θαη
Ν.3848/2010, ε αμηνιφγεζε ησλ ππνςήθησλ ζηειερψλ - δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ νινθιεξσλφηαλ κε ηε
ζπλέληεπμε επηινγήο πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί θαη λα θαηαγξαθεί ην πξνθίι, ε πξνζσπηθφηεηα θαη ε
θαηαιιειφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ γηα ηελ άζθεζε ηεο ελ ιφγσ ζέζεο επζχλεο. Παξφια απηά, φπσο αλαθέξεη
ραξαθηεξηζηηθά ε Ώλαζηαζίνπ (2011), ην γεγνλφο απηφ θαηαθξίζεθε έληνλα σο κηα αδηαθαλήο θαη ππνθεηκεληθή
δηαδηθαζία επηινγήο, νδεγψληαο ελ ηέιεη ζην Ν. 4327/2015 ζηελ θαηάξγεζή ηεο, θαηφπηλ θαη ηεο θξίζεο ηνπ
ηΒ σο αληηζπληαγκαηηθή.
ε θάζε πεξίπησζε, ε θηινζνθία ηνπ θνηλνχ λνκνζέηε, λνκνζεηηθά θείκελα, ηείλεη λα ελαξκνληζηεί ζηηο
δηεζλείο ηάζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γίγλεζζαη, δειαδή επηθεληξψλεηαη ηεξαξρηθά σο εμήο: 1) επηζηεκνληθή παηδαγσγηθή επάξθεηα ησλ ππνςεθίσλ, 2) δηνηθεηηθή θαη ππεξεζηαθή εκπεηξία, 3) πξνζσπηθφηεηα ησλ
ππνςεθίσλ θαη 4) αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο πνξεία. ΐέβαηα, ην ηειεπηαίν θξηηήξην
εγθαηαιείθζεθε ρσξίο νπζηαζηηθή εθαξκνγή, θαζψο ε αμηνιφγεζε απνπζηάδεη απφ ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ
ζχζηεκα, ελψ κε ην Ν. 4327/2015 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ πξνζκέηξεζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζηελ άζθεζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ.
Γξάθεκα 1
Σππηθά κνξηνδνηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο
80%
60%
40%

Ν. 3467/2006

20%
Ν. 3848/2010

0%
Δπηζηεκνληθή παηδαγσγηθή
ζπγθξφηεζε

Ν. 4327/2015

Ώπφ ηε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ ηξηψλ λνκνζεηηθψλ θεηκέλσλ ηνπ 2006, 2010 θαη 2015 αληίζηνηρα, βάζε
ησλ νπνίσλ δηεμήρζεζαλ θαη νη αμηνινγηθέο θξίζεηο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, πξνθχπηεη ε ελαιιαγή ζηε
κνξηνδφηεζε ηεο επηζηεκνληθήο επάξθεηαο θαζψο θαη ηεο πξνυπεξεζίαο. πσο πξνθχπηεη απφ ην παξαπάλσ
γξάθεκα ε επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή ζπγθξφηεζε ησλ ππνςήθησλ δηεπζπληψλ απφ ην 40% επί ηνπ γεληθνχ
ζπλφινπ ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ ην 2006, θαηαγξάθεη αχμεζε αγγίδνληαο ην 60% ην 2010, ελψ κε ην Ν.
4327/2015 επηζηξέθεη θαη πάιη ζην 40%. Ώλάινγε είλαη θαη ε εηθφλα πνπ εκθαλίδνπλ ηα πνζνζηά ηεο
δηδαθηηθήο εκπεηξίαο. Σν γεγνλφο, απηφ, δηθαηνινγείηαη, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ απφ ηηο ζπρλέο
λνκνζεηηθέο αιιαγέο θαη δηαθπκάλζεηο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηειερψλ πξψηνπ επηπέδνπ
ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη Αεπηεξνβάζκηα Βθπαίδεπζε.
Ώλαιπηηθφηεξα, ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ε ειάρηζηε απαηηνχκελε εθπαηδεπηηθή πξνυπεξεζία
θπκάλζεθε απφ ηα 12 ρξφληα ην 2006, κεηψζεθε ζηα 8 ρξφληα ην 2010 θαη θαηέιεμε ζηα 10 ρξφληα ην 2015.
πλαθφινπζα, θαηαγξάθεθε ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηα κνξηνδνηνχκελα θξηηήξηα, θαζψο αλ θαη ζχκθσλα
κε ην Ν. 3467/2006 ζπλππνινγίδνληαλ φια ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα (ηξίκελα, εμάκελα), θαζψο θαη ηα
πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο πηπρία, κεηαπηπρηαθά ή δηδαθηνξηθά, ζηε ζπλέρεηα νη λφκνη ηνπ 2010 θαη 2015 δελ ηα
έιαβαλ ππφςε ηνπο. Σαπηφρξνλα, ην 2010, αιιά θαη ην 2015 παξαηεξήζεθε κεγάιε αχμεζε ζηε κνξηνδφηεζε
θξηηεξίσλ φπσο πηζηνπνίεζε ΣΠΒ, μέλσλ γισζζψλ θαη άζθεζεο δηνηθεηηθνχ έξγνπ. Σν γεγνλφο απηφ, φπσο
επηζεκαίλεη ραξαθηεξηζηηθά ε ηξαβάθνπ (2003), απνδίδεηαη ζηελ ηδηαίηεξε βαξχηεηα πνπ απνδίδνπλ ηα
πνιηηηθά θφκκαηα ζηα εγεηηθά ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο, θαζψο επίζεο θαη ζηηο ζπρλέο ελαιιαγέο ηνπ
λνκνζεηηθνχ ζπγθείκελνπ, ζην πιαίζην άζθεζεο ηεο εθάζηνηε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Βπηπιένλ, ε ηδηαίηεξε
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επηκνλή θαη ε πςειή κνξηνδφηεζε ηεο πξνυπεξεζίαο ηνπ ππνςεθίνπ, απνθιείεη απηφκαηα ην λεφηεξν
εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, ην νπνίν ελδερνκέλσο λα δηαζέηεη ηελ θαηαιιειφηεηα δηεθδίθεζεο ζέζεσλ επζχλεο
κέζσ εμεηδίθεπζεο ζηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ, σζηφζν ππνιείπεηαη ζηα έηε
εθπαηδεπηηθήο ππεξεζίαο.
Σέινο, έλα αθφκε ραξαθηεξηζηηθφ ζεκείν πνπ αμίδεη λα επηζεκαλζεί ζπληζηά ε βαξχηεηα πνπ δίλεηαη
ζηελ επάξθεηα θαη θαη' επέθηαζε ζηελ αλάπηπμε θαη εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, δελ
παξαηεξείηαη θαλέλαο δηαρσξηζκφο σο πξνο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ εμεηδηθεχζεσλ πνπ θαηέρεη ν
ππνςήθηνο δηεπζπληήο, ήηνη κεηαπηπρηαθά θαη δηδαθηνξηθά, κε απνηέιεζκα λα κνξηνδνηνχληαη αλεμαξηήησο
θαηεπζχλζεσο. Σν γεγνλφο απηφ έρεη δερζεί πιήζνο αξλεηηθψλ θξηηηθψλ θαη πξνβιεκαηηζκνχ ζηελ ειιεληθή
εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, ελψ ηαπηφρξνλα νη δηεζλείο ηάζεηο επηηάζζνπλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν εηδίθεπζεο ζηε
δηνίθεζε εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ (Μαπξνζθνχθεο, 2002).
πκπεξάζκαηα - Πξνηάζεηο
χκθσλα κε φζα θαηαγξάθεθαλ παξαπάλσ, ε ζηειέρσζε ησλ δηεπζπληηθψλ ζέζεσλ ζηε δηνίθεζε ησλ
ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηελ απνηειεζκαηηθή δηνηθεηηθή
ιεηηνπξγία ηνπο. Καη‟ επέθηαζε εμαξηάηαη άκεζα θαη απφ ηα δηνηθεηηθά εθπαηδεπηηθά φξγαλα πνπ ην
απαξηίδνπλ, ελψ πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία πνπ ζπλδέεηαη κε πνιινχο παξάγνληεο. ινη νη ελεξγνί
εθπαηδεπηηθνί, αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο, δείρλνπλ έληνλν ελδηαθέξνλ ζηηο ηξέρνπζεο λνκνζεηηθέο εμειίμεηο
αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία αλάδεημεο ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο. Δ πιεξνθφξεζε θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο
δελ πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζην παηδαγσγηθφ θαη δηδαθηηθφ πεξηερφκελν ηνπ έξγνπ ηνπο, αιιά
ελεκεξψλνληαη θαη γηα ηηο επξχηεξεο εθπαηδεπηηθέο δηνηθεηηθέο αιιαγέο πνπ δξνκνινγνχληαη.
Χζηφζν, ε ζπρλή δηαθνξνπνίεζε ησλ αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ πνπ ιακβάλεη ππφςε ε πνιηηηθή
εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο δέρεηαη ζπρλέο αιιαγέο θαη ηξνπνπνηήζεηο κε απνηέιεζκα λα επεξεάδεη
αξλεηηθά θαη λα δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα θαη θαζπζηεξήζεηο. Βπνκέλσο, είλαη θαζνιηθφ ην αίηεκα φηη φπνηα
δηαδηθαζία θαη αλ πηνζεηεζεί ζα πξέπεη λα θηλείηαη ζην πιαίζην ηεο λνκηκφηεηαο, ηεο ζπληαγκαηηθφηεηαο, ηεο
εγθπξφηεηαο, ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη θπζηθά ηεο δηαθάλεηαο. Οη αιιαγέο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ζην ππάξρνλ
ζχζηεκα είλαη κνλφδξνκνο. Ώπαηηείηαη φκσο κηα επξχηεξε ζπλαίλεζε εθ κέξνπο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο,
ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία, ηα θξηηήξηα θαη ηηο πξνυπνζέζεηο δηεθδίθεζεο ηέηνησλ ζέζεσλ, νη νπνίεο δελ
επηδέρνληαη ππνθεηκεληθή θξίζε – αμηνιφγεζε.
Έηζη, ινηπφλ, ηέινο, ε αμηνιφγεζε ησλ πξνζφλησλ ηνπο, ε παηδαγσγηθή, δηνηθεηηθή θαη επηζηεκνληθή
ηνπο θαηάξηηζε, νη ηθαλφηεηεο – δεμηφηεηεο ζηε δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ,
ε δηαξθήο ελαζρφιεζή ηνπο κε ην γλσζηηθφ πεδίν ηεο δηνίθεζεο, ε ζπλερήο επηκφξθσζε θαη γεληθφηεξα ην
ςπρνινγηθφ πξνθίι ηνπο/ ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο πξνηάζζνληαη σο βαζηθά ζηνηρεία –
θξηηήξηα επηινγήο ηνπο ζηε δηνηθεηηθή ηεξαξρία θαη ζπκβάιινπλ ζε κηα πνηνηηθφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε
δηαδηθαζία επηινγήο ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο.
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Abstract
The concept of leadership holds a central place in the administrative function and is crucial for the success of
school organizations. The role of leader-manager is a major component of school efficiency. The role of the
principal in the Greek educational system is multidimensional and his importance in school has led to the
formulation of different theories about leadership styles. The transformational leadership style is gaining ground
in leadership practices, since it seems to be the most appropriate for the positive achievement of an educational
organization. However, stiffness, intense bureaucracy and the strict centralization of the Greek education system
hinder the development of transformative leadership practices to a large extent. The purpose of this paper is to
investigate the degree of three leadershipstyles (transformative, transactional and avoidance) in primary schools
in the prefecture of Achaia, according to teachers' perceptions and their degree of satisfaction by the leadership.
The questionnaire used is weighted and consists of two parts: A) The demographic characteristics and B) The
Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) with 45 questions about what teachers believe.
Keywords
Leadership, primary education, leadership style, transformational, transactional, avoidant
Πεξίιεςε
Δ έλλνηα ηεο εγεζίαο θαηέρεη θεληξηθή ζέζε ζηε δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία θαη είλαη θαζνξηζηηθήο
ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρία ησλ ζρνιηθψλ νξγαληζκψλ. Ο ξφινο ηνπ εγέηε - δηεπζπληή απνηειεί θχξηα
ζπληζηψζα ζηε ζρνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα. Ο ξφινο ηνπ δηεπζπληή ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα είλαη
πνιπδηάζηαηνο θαη ε ζπνπδαηφηεηά ηνπ ζην ζρνιείν νδήγεζε ζηε δηαηχπσζε δηαθνξεηηθψλ ζεσξηψλ γηα ηα ζηηι
εγεζίαο. Σν κεηαζρεκαηηζηηθφ ζηηι εγεζίαο θεξδίδεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν έδαθνο ζηηο εγεηηθέο πξαθηηθέο,
αθνχ θαίλεηαη λα είλαη ην θαηαιιειφηεξν γηα ηε ζεηηθή επίηεπμε ζηφρσλ ελφο εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ.
Παξφια απηά, ε δπζθακςία, ε έληνλε γξαθεηνθξαηία θαη ν απζηεξφο ζπγθεληξσηηζκφο ηνπ ειιεληθνχ
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο παξεκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε κεηαζρεκαηηζηηθψλ εγεηηθψλ πξαθηηθψλ ζε κεγάιν
βαζκφ. θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ άζθεζεο ηξηψλ εγεηηθψλ ζηηι
(κεηαζρεκαηηζηηθνχ, ζπλαιιαθηηθνχ θαη πξνο απνθπγή) ζε δηεπζπληέο δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ηνπ λνκνχ ΏραΎαο,
ζχκθσλα κε ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ν βαζκφο επραξίζηεζήο ηνπο απφ ηελ εγεζία.Σν
εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ζηαζκηζκέλν θαη απνηειείηαη απφ δχν κέξε: Ώ) Σα δεκνγξαθηθά
ραξαθηεξηζηηθά θαη ΐ) ην MLQ (MultifactorLeadershipQuestionnaire)
κε 45 εξσηήζεηο γηα ην ηη
αληηιακβάλνληαη νη εθπαηδεπηηθνί πσο ηζρχεη.
Λέμεηο – Κιεηδηά
Δγεζία, πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζηηι εγεζίαο, κεηαζρεκαηηζηηθή, ζπλαιιαθηηθή, παζεηηθή-πξνο απνθπγή
εγεζία
Δηζαγσγή
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Οη αξρέο ηεο δηνίθεζεο, ζχκθσλα κε πνιινχο ζεσξεηηθνχο ηεο δηνηθεηηθήο επηζηήκεο, εθαξκφδνληαη
ζε κεγάιν βαζκφ θαη ζηελ εθπαίδεπζε, έηζη, ε εγεζία απαζρνιεί ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θαη βξίζθεηαη ζην
θέληξν πνιιψλ ζχγρξνλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ (Καξαγηάλλεο,2014,ζ.15). Δ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο
έρεη αλάγθε απφ έλα ζρνιείν επέιηθην, αληαγσληζηηθφ θαη θαηλνηφκν θαζψο θαη απφ κία επέιηθηε θαη
εππξνζάξκνζηε ζρνιηθή εγεζία ψζηε λα αληηκεησπίδεη δεκηνπξγηθά ηελ θαηλνχξηα γλψζε
(Καηζαξφο,2008,ζ.118). Δ ζρνιηθή εγεζία, ινηπφλ, βξίζθεηαη ζην θέληξν εθπαηδεπηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, αθνχ
ηα ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε βειηίσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεζκάησλ
(Harris,2005,ζ.73). Ο ραξαθηήξαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ θαζνξίδεηαη απφ ην πξνζσπηθφ ζηηι εγεζίαο
πνπ πηνζεηεί ν εθάζηνηε εγέηεο.
Ο ξφινο ηνπ δηεπζπληή θαη ε ζπνπδαηφηεηά ηνπ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, έρεη σο απνηέιεζκα λα
αλαπηπρζνχλ δηαθνξεηηθέο ζεσξίεο σο πξνο ηα ζηηι εγεζίαο θαη ηηο πξαθηηθέο δηνίθεζεο. Εδηαίηεξε ζεκαζία ηα
ηειεπηαία ρξφληα δίλεηαη ζην κεηαζρεκαηηζηηθφ ζηπι εγεζίαο, δεδνκέλνπ φηη αληηκεησπίδεηαη απφ πνιινχο σο ε
ηδαληθφηεξε πξαθηηθή ζηα ζρνιεία (Hallinger, 2003). Ο κεηαζρεκαηηζηηθφο δηεπζπληήο επηδηψθεη ηελ πηνζέηεζε
θαη εθαξκνγή θαηλνηφκσλ ηδεψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηελ ελίζρπζε θαη ελζαξξπληηθή
ππνζηήξημε ηεο εθπαηδεπηηθήο νκάδαο, γεγνλφο πνπ ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ επίηεπμε.
χκθσλα κε ηνλ Bass (1990), ε χπαξμε κεηαζρεκαηηζηηθψλ εγεηψλ ζε πεξηφδνπο θξίζεο είλαη
θαηαιπηηθήο ζεκαζίαο, αθνχ πξνθαινχλ ελζνπζηαζκφ θαη απνθαιχπηνπλ επαγγεικαηηθέο επθαηξίεο. Δ
ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο
(Παζηαξδήο, 2004). Βπίζεο, νη Bass θαη Avolio (1990) ππνζηεξίδνπλ φηη ην κεηαζρεκαηηζηηθφ ζηηι εγεζίαο
νδεγεί ζηελ αχμεζε παξαγσγηθφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ. ην πιαίζην απηφ, γίλεηαη εχθνια αληηιεπηή ε αλάγθε
γηα ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο θαη θαηάξηηζεο ησλ ζρνιηθψλ δηεπζπληψλ, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο
ππνζηεξίμνπλ ζηελ πηνζέηεζε κεηαζρεκαηηζηηθνχ ζηηι εγεζίαο. Βπηπιένλ, έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ε εμέηαζε
ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί αληηιακβάλνληαη ηα δηαθνξεηηθά ζηηι εγεζίαο.
Ζ Ζγεζία ζηελ εθπαίδεπζε
Ώπφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή εγεζία απαληψληαη αλαιχζεηο γηα ηα
κνληέια εγεζίαο, ηε θχζε ηεο ηζρχνο θαη ηεο εμνπζίαο, ηε ζρέζε ηνπ εγέηε κε ηνλ νξγαληζκφ, θαη ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ. Δ έξεπλα γηα ηα απνηειεζκαηηθά ζρνιεία έδεημε φηη ε εθπαηδεπηηθή
εγεζία απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ
ζρνιείνπ. χκθσλα κε ηνπο Leithwood & Riehl (2003,ζ.4), δίλεηαη κεγάιε ζεκαζία ζηελ εθπαηδεπηηθή εγεζία
αθνχ δηεξεπλψληαη ζπζηεκαηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ππάξρεη ηζρπξφ ελδηαθέξνλ γηα ην πψο
νη εθπαηδεπηηθνί εγέηεο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ απηά ηα απνηειέζκαηα. Βπίζεο, ην πιαίζην γηα ηελ
εθπαηδεπηηθή εγεζία ζηα ζρνιεία, θαζψο επίζεο θαη ηα κεγαιχηεξα θνηλσληθά, πνιηηηθά, θαη νηθνλνκηθά
πεξηβάιινληα, γίλνληαη πην ζχλζεηα θαη πξνθχπηνπλ λέεο πξνθιήζεηο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εγέηεο.Οη αΎηε
θαη αΎηεο (2012,ζ.53) αλαθέξνπλ πσο ε ηθαλή εγεζία απνηειεί έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο
απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη φηη ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ είλαη εθείλν ην εγεηηθφ
ζηέιερνο πνπ είλαη ππεχζπλν γηα απηφ.
Μηα πνιχ δηαδεδνκέλε ηαμηλφκεζε ησλ ηχπσλ εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο είλαη απηή ηνπ Bush
(2008,ζ.280), ε νπνία πξνέθπςε κεηά απφ αλάιπζε 121 επηζηεκνληθψλ άξζξσλ ηε δεθαεηία 1988-1998 ζε
ηέζζεξα απφ ηα γλσζηφηεξα αγγιφθσλα πεξηνδηθά πνπ αθνξνχλ ζηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο. πλεπψο, ιφγσ
ηνπ εχξνπο ηεο έξεπλαο εθηηκάηαη φηη παξέρεη αμηφπηζηεο πεξηγξαθέο κνληέισλ εγεζίαο. Δ ηαμηλφκεζε απηή
πεξηιακβάλεη 9 ηχπνπο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο: ηε δηνηθεηηθή, ηε ζπκκεηνρηθή, ηελ εζηθή, ηε δηαπξνζσπηθή, ηε
κεηακνληέξλα, ηελ ελδερνκεληθή, ηε ζπλαιιαθηηθή, ηελ κεηαζρεκαηηζηηθή θαη ηελ θαζνδεγεηηθή εγεζία πνπ δε
βαζίδεηαη ζε θάπνην δηνηθεηηθφ κνληέιν, αιιά επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηελ επηξξνή, ηε κάζεζε θαη ηε
δηδαζθαιία.
Παξαθάησ ζα δνζεί έκθαζε ζηε κεηαζρεκαηηζηηθή, ηε ζπλαιιαθηηθή θαη κηα αθφκα κνξθή εγεζίαο
πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ πξναλαθεξζείζα ηαμηλφκεζε, ηελ εγεζία πξνο απνθπγή, αθνχ είλαη ηα ζηηι
εγεζίαο ησλ νπνίσλ δηεξεπλάηαη ν βαζκφο άζθεζεο απφ ηνπο δηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο ζηελ παξνχζα εξγαζία.
Μεηαζρεκαηηζηηθή Ζγεζία
ηε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία θχξηα ζέζε θαηέρνπλ ην φξακα, ε πξνζσπηθή δέζκεπζε, ε θνπιηνχξα
ζπλεξγαζίαο, ε ζπκκεηνρηθή ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ε επίιπζε πξνβιεκάησλ, θαζψο θαη ε δεκηνπξγία θαιψλ
δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ (Hopkins, Ainscow&West,1994,ζ.165). χκθσλα κε απηήλ, νη εγέηεο είλαη άηνκα πνπ
πξνπνξεχνληαη θαη είλαη γεληθά αθνζησκέλνη ζηε βαζηά αιιαγή ηνπ εαπηνχ ηνπο θαη ησλ νξγαλψζεσλ πνπ
εγνχληαη.
χκθσλα κε ηνλ Bass (1997, ζην Davies,2009,ζ.44-45) ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κεηαζρεκαηηζηηθνχ
εγέηε είλαη ηα εμήο:
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1)

2)

3)
4)

Δμηδαληθεπκέλε επηξξνή ή ράξηζκα: Οη νπαδνί εμηδαληθεχνπλ ηνλ κεηαζρεκαηηζηηθφ εγέηε, ηαπηίδνληαη κε απηφλ,
ηνλ ζαπκάδνπλ, ηνλ ζέβνληαη, ηνλ εκπηζηεχνληαη θαη ηνλ ζεσξνχλ πξφηππν, αθνχ είλαη άηνκν κε ηδηαίηεξεο
ηθαλφηεηεο, ήζνο θαη μεθάζαξν φξακα (Bass&Avolio,1994,ζ.6)
Δκπλεπζκέλε παξαθίλεζε: Ώλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ εγέηε λα εκπλέεη θαη λα θηλεηνπνηεί ηνπο άιινπο λα
αθνινπζήζνπλ ην θνηλφ φξακα θαη λα πεηχρνπλ ηνλ θνηλφ ζηφρν κέζα απφ ηελ νκαδηθφηεηα, ηε ζπλεξγαζία θαη
ηελ πηνζέηεζε απνηειεζκαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ (Bass,1990b).
Γηαλνεηηθφ εξέζηζκα: Βίλαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ν εγέηεο πξνθαιεί ηνπο πθηζηακέλνπο λα αλαιάβνπλ δξάζε,
δεηά ηε γλψκε ηνπο θαη παίξλεη ξίζθα (Judge& Piccolo,2004,ζ.755).
Δμαηνκηθεπκέλν ελδηαθέξνλ: Βίλαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ν εγέηεο δίλεη πξνζνρή ζηηο αλάγθεο ηνπ θάζε
εξγαδνκέλνπ, δξα σο κέληνξαο θαη αθνπγθξάδεηαη ηηο αλεζπρίεο ηνπ (Judge& Piccolo, 2004, ζ. 755).
πλαιιαθηηθή Ζγεζία
Δ πλαιιαθηηθή εγεζία βαζίδεηαη ζε κηα ζρέζε ζπλαιιαγήο κεηαμχ ηνπ εγέηε θαη ησλ πθηζηάκελψλ
ηνπ.Πξψηνο ν Burns (1978) κίιεζε γηα απηφ ηνλ ηχπν εγεζίαο ζηνλ ρψξν ηεο πνιηηηθήο.ξηζε σο
ζπλαιιαθηηθνχο ηνπο εγέηεο ή ηνπο πνιηηηθνχο πνπ παξαθηλνχλ ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ πξνζθέξνληάο ηνπο
αληακνηβέο (Παζηαξδήο,2004,ζ.214). Ο ηχπνο ηεο ζπλαιιαθηηθήο εγεζίαο (transactionalleadership) παξνπζηάδεη
θνηλά γλσξίζκαηα κε ηε δηνίθεζε, αθνχ ραξαθηεξίδεηαη απφ: α)ηνλ θαζνξηζκφ ζηνρνζεζίαο, β)ηνλ εληνπηζκφ
ησλ αλαγθψλ, γ)ηνλ ζρεδηαζκφ, δ)ηε ρξεκαηνδφηεζε, ε)ηελ εθαξκνγή θαη ζη)ηελ αμηνιφγεζε
(Caldwell,1992,ζ.16-17).Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπλαιιαθηηθήο εγεζίαο είλαη: 1)νη ακνηβέο αλάινγα κε ηε
ζπκπεξηθνξά, φπνπ ρνξεγνχληαη ακνηβέο κφλν φηαλ νη πθηζηάκελνη επηδείμνπλ ηελ θαηάιιειε ζπκπεξηθνξά θαη
2)ε δηαηήξεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, φπνπ ν εγέηεο δελ θάλεη θακία πξνζπάζεηα λα αιιάμεη ηνλ ηξφπν
εξγαζίαο, απφ ηε ζηηγκή πνπ επηηπγράλνληαη νη επηζπκεηνί ζηφρνη (Bass, 1990b).
Πξνο Απνθπγή Ζγεζία (Παζεηηθή)
Δ παζεηηθή ή πξνο απνθπγή εγεζία αλαθέξεηαη ζηελ έιιεηςε ηεο εγεζίαο θαη ζεσξείηαη σο ην πην
αλαπνηειεζκαηηθφ ζηηι εγεζίαο (Ώntonakiset. al.,2003). Έλαο εγέηεο πνπ αζθεί απηφ ην είδνο εγεζίαο
απνθεχγεη θαη θαζπζηεξεί λα πάξεη απνθάζεηο ζε ζεκαληηθά ζέκαηα, απνπζηάδεη φηαλ ηνλ ρξεηάδνληαη, δελ
θαηεπζχλεη ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ θαη δε ζέηεη ζηφρνπο γηα επίηεπμε. Βπηπιένλ, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε
αλαπνηειεζκαηηθφηεηα, θαη αθφκε ρεηξφηεξα ζε ράνο (Avolio & Bass,2004). Οη παξάγνληεο ηεο παζεηηθήο
εγεζίαο είλαη:
1) Ζ θαη‘ εμαίξεζε εγεζία – παζεηηθή, φπνπ ν εγέηεο πεξηκέλεη θάπνην πξφβιεκα λα γίλεη ρξφλην ψζηε λα επέκβεη,
απνθεχγεη λα πάξεη απνθάζεηο θαη λα αλαιάβεη δξάζε θαη δελ απνζαθελίδεη ηηο πξνζδνθίεο θαη ηνπο ζηφρνπο
ηνπ ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ (Avνlio&Bass,2004).
2) Ζ αδηάθνξε εγεζία (laissez-faire), φπνπ ν εγέηεο απνπζηάδεη φηαλ ην έρνπλ αλάγθε, δελ αλαιακβάλεη ηηο
επζχλεο ηνπ θαη δελ πξνζπαζεί λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ θαη ηνπ νξγαληζκνχ
(Avνlio&Bass,2004). Ώλ θαη ε εγεζία laissez-faire έρεη θάπνηα νκνηφηεηα κε ηελ παζεηηθή – πξνο απνθπγή
εγεζία, νη εξεπλεηέο έρνπλ ζπκθσλήζεη πσο πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο μερσξηζηφ είδνο, αθνχ
αληηπξνζσπεχεη ηελ απνπζία θάζε είδνπο εγεζίαο (κεηαζρεκαηηζηηθήο ή ζπλαιιαθηηθήο) (Judge&
Piccolo,2004,ζ.756).
Μεζνδνινγία έξεπλαο
θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλεζεί ν βαζκφο εκθάληζεο ηξηψλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηηι
εγεζίαο (κεηαζρεκαηηζηηθή, ζπλαιιαθηηθή, πξνο απνθπγή) ζε δηεπζπληέο δεκνηηθψλ ζρνιείσλ.
Οη επηκέξνπο ζηφρνη είλαη νη εμήο:
1) Δ δηεξεχλεζε ηνπ αληηιακβαλφκελνπ απφ εθπαηδεπηηθνχο ζηηι θαη έθβαζεο ζρνιηθήο εγεζίαο κε βάζε θάπνηα
δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά.
2) Δ χπαξμε ή κε ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηα ζηηι θαη ηελ έθβαζε εγεζίαο θαζψο θαη ε επίδξαζε ησλ ζηηι εγεζίαο
ζηελ έθβαζε εγεζίαο.
Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα είλαη:
 Πνην ζηηι εγεζίαο επηθξαηεί ζηα δεκνηηθά ζρνιεία ηνπ λνκνχ ΏραΎαο ζχκθσλα κε ηηο αληηιήςεηο ησλ
δαζθάισλ; Βίλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ απηφ;
 Πνηα/εο δηαζηάζεηο ησλ ζηηι θαη έθβαζεο εγεζίαο απαληψληαη ζπρλφηεξα ζηα δεκνηηθά ζρνιεία;
 ρεηίδεηαη ην ζηηι εγεζίαο κε ηελ έθβαζε εγεζίαο;
Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε έλα εξσηεκαηνιφγην κε εξσηήζεηο
θιεηζηνχ ηχπνπ, απνηεινχκελν απφ δχν κέξε.
ην πξψην κέξνο εκπεξηέρνληαη εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο, φπσο
θχιν, ειηθία, έηε ππεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε, πξφζζεηεο ζπνπδέο, ιεηηνπξγηθφηεηα ζρνιείνπ θαη έηε
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δηδαζθαιίαο ζην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν κε ηνλ δηεπζπληή πνπ αμηνινγείηαη. Βπίζεο, ππάξρνπλ εξσηήζεηο πνπ
αθνξνχλ ζην πξνθίι ηνπ αμηνινγνχκελνπ/ δηεπζπληή, φπσο θχιν, έηε δηδαζθαιίαο, έηε ππεξεζίαο σο
δηεπζπληήο, εηδηθφηεηα θαη πξφζζεηεο ζπνπδέο.
Σν δεχηεξν κέξνο απνηειείηαη απφ ην Πνιππαξαγνληηθφ Βξσηεκαηνιφγην Δγεζίαο (MLQ), ην νπνίν
πξνηάζεθε απφ ηνλ Bass ην 1985 θαη έθηνηε έρεη αλαζεσξεζεί πνιιέο θνξέο. Δ ηειεπηαία έθδνζή ηνπ (MLQ
Form – 5x)έγηλε απφ ηνπο Avolio θαη Bass ην 1995 θαη απνηειεί έλα ρξεζηηθφ εξγαιείν γηα ηνπο εξεπλεηέο θαη
ηνπο ζπκβνχινπο. Σν MLQ έρεη εθδνζεί ζε πνιιέο εθδφζεηο, γιψζζεο θαη ζε πνιιά θξάηε ζε φιν ηνλ θφζκν
(Avolio&Bass, 2004).
Σν MLQ (MultifactorLeadershipQuestionnaire) πεξηιακβάλεη 45 πξνηάζεηο, απφ ηηο νπνίεο νη 36
κεηξνχλ ηηο 9 δηαζηάζεηο ησλ ηξηψλ ζηηι εγεζίαο (κεηαζρεκαηηζηηθή, ζπλαιιαθηηθή θαη παζεηηθή) κε 4
πξνηάζεηο γηα θάζε δηάζηαζε, 3 πξνηάζεηο κεηξνχλ ηε «κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα», 4 πξνηάζεηο ηελ
«απνηειεζκαηηθφηεηα» θαη 2 πξνηάζεηο ηελ «επραξίζηεζε απφ ηελ εγεζία».
Δ επίδνζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο έγηλε κέζσ ζπκπιήξσζεο ζπλδέζκνπ
googleform θαη ε δηαλνκή θαη ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ηνπο κήλεο Ώπξίιην θαη Μάην ηνπ
2018. Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέρηεθαλ θσδηθνπνηήζεθαλ θαη αλαιχζεθαλ κε ηε βνήζεηα ειεθηξνληθνχ
ππνινγηζηή κε ην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα SPSS23.
Απνηειέζκαηα
Σν δείγκα ηεο εξεπλάοαπνηειείηαη απφ 123 ππνθείκελα, 33 άλδξεο (26,8%) θαη 90 γπλαίθεο (73,2%).Σν
κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο (57,7%) δηδάζθεη ζην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν κε ην/ηε δηεπζπληή/ληξηα πνπ
αμηνινγεί κφιηο έλα ρξφλν, γεγνλφο πνπ καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ελδερνκέλσο δελ έρεη αληηιεθζεί φιεο
ηηο πηπρέο ιεηηνπξγίαο, δξάζεο θαη θαηά ζπλέπεηα εγεζίαο ηνπ.Σν 61,8% ησλ δηεπζπληψλ πνπ αμηνινγνχληαη
είλαη άληξεο θαη ην 38,2% γπλαίθεο.Οη πεξηζζφηεξνη δηεπζπληέο/ληξηεο πνπ αμηνινγνχληαη (76,4%) έρνπλ πάλσ
απφ 21 ρξφληα ππεξεζίαο.Σν 30,9% ππεξεηεί σο δηεπζπληήο/ληξηα έσο 3 ρξφληα, ελψ έλα κεγάιν αζξνηζηηθά
πνζνζηφ (52%) έρεη πάλσ απφ 7 έηε ππεξεζίαο ζε δηεπζπληηθή ζέζε, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη νη δηεπζπληέο πνπ
αμηνινγνχληαη έρνπλ εκπεηξία.
Γηάγξακκα 1

.
Χο πξνο ην αληηιακβαλφκελν απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηηι εγεζίαο πνπ αζθεί ν δηεπζπληήο, ε
κεηαζρεκαηηζηηθή ππεξίζρπζε νξηαθά ηεο ζπλαιιαθηηθήο εγεζίαο (δηάγξακκα 1), κε κέζεο ηηκέο 3,6 θαη 3,46
αληίζηνηρα, κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, παξφια απηά δηαθνξά, αθνχ p=0,000< 0,05. Δ εγεζία πξνο απνθπγή
αθνινχζεζε κε αξθεηά ρακειφηεξε κέζε ηηκή (2,17) θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (p=0,000)κε ηα δχν
πξναλαθεξζέληα ζηηι εγεζίαο (πίλαθεο 1, 2 θαη 3).
Πίλαθαο 1
ηηι Ζγεζίαο

Ση ηζρχεη
Cronbach‟s

Μ.Σ.

Σ.Α.

T- Test

Alpha
Μεηαζρεκαηηζηηθή

,948

3,6

,811

πλαιιαθηηθή

,790

3,46

,746

Μ.Σ.

Σ.Α.

Πίλαθαο 2
ηηι Ζγεζίαο

,000

Ση ηζρχεη
Cronbach‟s
Alpha
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Μεηαζρεκαηηζηηθή

,948

3,6

,811

Πξνο Ώπνθπγή

,800

2,17

,742

Μ.Σ.

Σ.Α.

Πίλαθαο 3
ηηι Ζγεζίαο

,000

Ση ηζρχεη
Cronbach‟s

T- Test

Alpha
πλαιιαθηηθή

,790

3,46

,746

Πξνο Ώπνθπγή

,800

2,17

,742

,000

ηηο δηαζηάζεηο πνπ ζπλζέηνπλ ηελ κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία πξνθχπηεη πσο νη κέζεο ηηκέο δε
δηαθέξνπλ ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπο (δηάγξακκα 2), αθνχ θπκαίλνληαη απφ 3,48 έσο 3,84 γηα ην ηη
αληηιακβάλνληαη νη εθπαηδεπηηθνί φηη ηζρχεη. Δ κεγαιχηεξε κέζε ηηκή 3,84 παξαηεξείηαη ζηε δηάζηαζε
«Βμηδαληθεπκέλε επηξξνή – Υαξαθηεξηζηηθά». Ώπηφ ππνδειψλεη φηη νη αμηνινγνχκελνη δηεπζπληέο επηδεηθλχνπλ
αίζζεκα δχλακεο θαη απηνπεπνίζεζεο, βάδνπλ ην θαιφ ηεο νκάδαο πην πάλσ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπο ζπκθέξνλ
θαη θεξδίδνπλ ην ζεβαζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δ ρακειφηεξε κέζε ηηκή 3,48 ζπγθεληξψλεηαη ζηε δηάζηαζε
«Βμαηνκηθεπκέλν ελδηαθέξνλ», παξφια απηά είλαη θαη απηή πςειφηεξε ηνπ κεηξίνπ, ππνδειψλνληαο πσο νη
δηεπζπληέο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο αληηκεησπίδνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο σο άηνκα κε ηδηαίηεξεο αλάγθεο,
ηθαλφηεηεο θαη θηινδνμίεο.
Γηάγξακκα 2

ηε ζπλαιιαθηηθή εγεζία (δηάγξακκα 3) ε Μ.Σ. 3,76 ηεο δηάζηαζεο «Ώκνηβή κε βάζε ηελ επίδνζε»
δείρλεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί αληηιακβάλνληαη πσο νη δηεπζπληέο ηνπο βνεζνχλ φηαλ ηνπο βιέπνπλ λα
πξνζπαζνχλ, θάλνπλ ζαθέο πνηνο είλαη ν ππεχζπλνο γηα ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ θαη πνην είλαη ην
αλακελφκελν απνηέιεζκα θαη εθθξάδνπλ ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο φηαλ έρνπλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα.
Βπίζεο, απφ ηε δηάζηαζε «Καη‟ εμαίξεζε εγεζία (Βλεξγεηηθή)» (Μ.Σ. 3.17) γίλεηαη εκθαλέο πσο νη δηεπζπληέο
κεξηθέο θνξέο παξαθνινπζνχλ θάζε ιάζνο πνπ γίλεηαη, θαη εθηζηνχλ ηελ πξνζνρή ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο φηαλ
δελ αληαπνθξίλνληαη ζηα θαζηεξσκέλα.
Γηάγξακκα 3

ζνλ αθνξά ζηηο δηαζηάζεηο ηεο πξνο απνθπγή εγεζίαο (δηάγξακκα 4), νη δηεπζπληέο θαίλεηαη λα κελ
παξεκβαίλνπλ ζπρλά πξηλ ηα πξνβιήκαηα γίλνπλ ζνβαξά, λα κελ πεξηκέλνπλ λα πάεη θάηη ζηξαβά γηα λα
επέκβνπλ θαη ζπάληα δελ αλαιακβάλνπλ δξάζε πξηλ ηα πξνβιήκαηα γίλνπλ ρξφληα, αθνχ ε δηάζηαζε «Καη‟
εμαίξεζε εγεζία – Παζεηηθή» ζπγθέληξσζε κέζε ηηκή κφιηο 2,41. Δ δηάζηαζε «Δγεζία Laissez – Faire»
ζπγθέληξσζε αθφκα κηθξφηεξε κέζε ηηκή (1,92), ππνδειψλνληαο πσο νη δηεπζπληέο δεκνηηθψλ ζρνιείσλ
ζπάληα απνθεχγνπλ λα εκπιαθνχλ φηαλ αλαθχπηνπλ ζνβαξά δεηήκαηα, απνπζηάδνπλ φηαλ ηνπο έρνπλ αλάγθε,
απνθεχγνπλ λα παίξλνπλ απνθάζεηο θαη θαζπζηεξνχλ λα δψζνπλ ιχζε ζε επείγνληα δεηήκαηα.
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Γηάγξακκα 4

ηε κεηαβιεηή «Έθβαζε εγεζίαο» (δηάγξακκα 5) ε δηάζηαζε «Βπραξίζηεζε απφ ηελ εγεζία»
ζεκεηψλεη ηε κεγαιχηεξε κέζε ηηκή (4,01), πνπ ζεκαίλεη φηη ν δηεπζπληήο ρξεζηκνπνηεί ηθαλνπνηεηηθέο
κεζφδνπο εγεζίαο θαη ζπλεξγάδεηαη ηθαλνπνηεηηθά κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Ώθνινπζεί ε δηάζηαζε
«Ώπνηειεζκαηηθφηεηα» κε Μ.Σ. 3,86, δειψλνληαο φηη νη δηεπζπληέο πνπ αμηνινγνχληαη αληαπνθξίλνληαη αξθεηά
ζπρλά κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ζηα θαζήθνληά ηνπο, αληηπξνζσπεχνπλ ηθαλνπνηεηηθά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
ζηα πςειφηεξα θιηκάθηα θαη εγνχληαη κηαο απνηειεζκαηηθήο νκάδαο. Σειεπηαία έξρεηαη ε δηάζηαζε
«Μεγαιχηεξε πξνζπάζεηα» κε κέζε ηηκή 3,61. Οη δηεπζπληέο απμάλνπλ ηελ επηζπκία ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα
επηηπρία θαη επηπιένλ πξνζπάζεηα ζε βαζκφ κεγαιχηεξν ηνπ κεηξίνπ. Βπηπιένλ, νη δηεπζπληέο θαηαθέξλνπλ ζε
κεγάιν βαζκφ λα θάλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί πεξηζζφηεξα απφ φζα ζα πεξίκελαλ θαη νη ίδηνη λα θάλνπλ.
Γηάγξακκα 5

Γηα ηε δηεξεχλεζε χπαξμεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ 3 ζηηι εγεζίαο θαη ηελ έθβαζε εγεζίαο,
ρξεζηκνπνηψληαο ην ζπληειεζηή Pearson (πίλαθαο 22). Ώλάκεζα ζηε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία θαη ηελ έθβαζε
εγεζίαο ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο (R=0,902) είλαη πςειφο ζεηηθφο θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο ζε επίπεδν
ζεκαληηθφηεηαο 0,01. Βπίζεο, θαίλεηαη φηη ε έθβαζε εγεζίαο ζρεηίδεηαη ζεηηθά θαη κε ηε ζπλαιιαθηηθή
εγεζία(R=0,644), ελψ ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηελ πξνο απνθπγή εγεζία (R=-0,712). Ώπηφ ζεκαίλεη φηη φηαλ νη
δηεπζπληέο παξνπζηάδνπλ ραξαθηεξηζηηθά κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη ζπλαιιαθηηθήο εγεζίαο νη εθπαηδεπηηθνί
έρνπλ ηελ ηάζε λα πξνζπαζνχλ πεξηζζφηεξν γηα λα πεηχρνπλ ζηφρνπο, ζεσξνχλ ηελ εγεζία απνηειεζκαηηθή θαη
ληψζνπλ ηθαλνπνίεζε απφ απηή. Ώληίζεηα, φηαλ ν εγέηεο παξνπζηάδεη ζηνηρεία παζεηηθήο εγεζίαο θαη
θαζπζηεξεί ή απνθεχγεη λα πάξεη απνθάζεηο, νη εθπαηδεπηηθνί δπζαξεζηνχληαη απφ ηελ εγεζία θαη δε ηε
ζεσξνχλ απνηειεζκαηηθή.
Πίλαθαο 4: πζρέηηζε έθβαζεο εγεζίαο κε ζηηι εγεζίαο
ΤΥΔΣΗΔΗ

1

Έθβαζε εγεζίαο
R1

p- value

Μεηαζρεκαηηζηηθή Ζγεζία

,902**

,000

πλαιιαθηηθή Ζγεζία

,644**

,000

Πξνο Απνθπγή Ζγεζία

-,712**

,000

πληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson
** Ζ ζπζρέηηζε είλαη ζεκαληηθή ζε επίπεδν 0,01
πκπεξάζκαηα
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χκθσλα, ινηπφλ, κε ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα, ην ζηηι εγεζίαο πνπ επηθξαηεί ζηα δεκφζηα
δεκνηηθά ζρνιεία ηνπ λνκνχ ΏραΎαο είλαη ην κεηαζρεκαηηζηηθφ, πνπ έιαβε ιίγν παξαπάλσ απφ κέηξηα
βαζκνινγία θαη ζηηο πέληε δηαζηάζεηο ηνπ. Ώθνινπζεί ε ζπλαιιαθηηθή εγεζία κε κέηξηα θαη απηή βαζκνινγία
θαη έπεηαη ε παζεηηθή – πξνο απνθπγή εγεζία κε ρακειή βαζκνινγία. Οη εθπαηδεπηηθνί εκθαλίδνληαη
ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην αζθνχκελν εγεηηθφ ζηηι, αθνχ δειψλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ επραξίζηεζε απφ ηελ εγεζία
θαη ζε βαζκφ κεγαιχηεξν ηνπ κεηξίνπ φηη ε εγεζία είλαη απνηειεζκαηηθή θαη ηνπο παξαθηλεί λα πξνζπαζνχλ
πεξηζζφηεξν γηα ηελ επίηεπμε ζηφρσλ.
Βπηπξφζζεηα, φιεο νη δηαζηάζεηο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο βαζκνινγήζεθαλ κε ηηκέο πάλσ ηνπ
κεηξίνπ κε πςειφηεξε κέζε ηηκή ζηε δηάζηαζε «Βμηδαληθεπκέλε επηξξνή – Υαξαθηεξηζηηθά», ππνδειψλνληαο
φηη νη αμηνινγνχκελνη δηεπζπληέο επηδεηθλχνπλ αίζζεκα απηνπεπνίζεζεο, νκαδηθφηεηαο θαη θεξδίδνπλ ηελ
εκπηζηνζχλε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δ ρακειφηεξε κέζε ηηκή ζπγθεληξψζεθε ζηε δηάζηαζε «Βμαηνκηθεπκέλν
ελδηαθέξνλ», παξφια απηά εκθαλίδεηαη θαη απηή ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, ππνδειψλνληαο νη δηεπζπληέο
θάπνηεο θνξέο αληηκεησπίδνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο σο άηνκα κε ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη θηινδνμίεο.
Σέινο, δηαπηζηψζεθε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηα ζηηι θαη ηελ έθβαζε εγεζίαο, αθνχ φηαλ νη δηεπζπληέο
παξνπζηάδνπλ ραξαθηεξηζηηθά κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη ζπλαιιαθηηθήο εγεζίαο νη εθπαηδεπηηθνί εκθαλίδνπλ
κεγαιχηεξε επραξίζηεζε θαη ηθαλνπνίεζε απφ απηή, ζεσξψληαο ηελ εγεζία πην απνηειεζκαηηθή, ελψ, φηαλ ν
εγέηεο παξνπζηάδεη ζηνηρεία παζεηηθήο εγεζίαο θαη θαζπζηεξεί ή απνθεχγεη λα πάξεη απνθάζεηο, νη
εθπαηδεπηηθνί δπζαξεζηνχληαη απφ ηελ εγεζία θαη ηε ζεσξνχλ αλαπνηειεζκαηηθή.
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
ε θάζε νξγαλσκέλε θνηλσλία νη θαλφλεο ηνπ πεηζαξρηθνχ δηθαίνπ ππεξεηνχλ ηελ αλάγθε
ζπκκφξθσζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζηε δηαηήξεζε ηεο ηάμεο θαη ηεο πεηζαξρίαο. ηελ Βιιάδα ην
Πεηζαξρηθφ δίθαην βξίζθεηαη ζε πςειφ επίπεδν επεμεξγαζίαο, γεγνλφο πνπ ηεθκεξηψλεηαη ηφζν απφ ηελ έθηαζε
ησλ δηαηάμεσλ πνπ θαηαιακβάλνπλ ην 1/3 ηνπ ΤΚ, φζν θαη απφ ηηο αιιεπάιιειεο λνκνζεηηθέο κεηαβνιέο ζε
απηφ ην πεδίν. Κχξηνο ζηφρνο ηεο παξνχζαο εηζήγεζεο είλαη ε αλάιπζε ηνπ ηζρχνληνο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ
ζην ρψξν ηνπ Πεηζαξρηθνχ Αηθαίνπ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, θαη εηδηθφηεξα ε αλάζεζε ζην δηεπζπληή
ζρνιηθήο κνλάδαο ηνπ ζηαδίνπ ηεο πξνδηθαζίαο, ηεο Πξνθαηαξθηηθήο Βμέηαζεο θαη ηεο Έλνξθεο Αηνηθεηηθήο
Αηαδηθαζίαο. Δ αλάπηπμε ηεο εηζήγεζεο ζηεξίδεηαη ζηε κειέηε ησλ πξσηνγελψλ πεγψλ ζρεηηθά κε ηε ζεσξία
ηνπ πεηζαξρηθνχ δηθαίνπ, ην λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ ζπληειεζηεί δηαρξνληθά ζην πεδίν
απηφ. Δ κεζνδνινγηθή ηαθηηθή πνπ αθνινπζείηαη είλαη ε ζπγθξηηηθή αλάιπζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, ηεο
λνκνινγίαο, ησλ ζπγγξακκάησλ, ησλ επηζηεκνληθψλ άξζξσλ αιιά θαη δεκνζηεπκάησλ ζηνλ Σχπν ζρεηηθά κε ην
Πεηζαξρηθφ Αίθαην, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ πνξεία θαη ην κέιινλ
απηνχ.
Λέμεηο θιεηδηά: Πεηζαξρηθφ Αίθαην, Αεκφζηνο Τπάιιεινο, ΒΑΒ, αξρέο δηθαίνπ, δεκφζην ζπκθέξνλ
ΣΟ ΠΔΗΘΑΡΥΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ ΣΧΝ ΓΖΜΟΗΧΝ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ – ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ
ΑΡΥΔ ΠΟΤ ΣΟ ΓΗΔΠΟΤΝ
Πεηζαξρηθφ Αίθαην θαιείηαη ην ζχλνιν ησλ λνκηθψλ θαλφλσλ, κε ηνπο νπνίνπο αζθείηαη πεηζαξρηθή
εμνπζία, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πεηζαξρηθήο επζχλεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη επηβνιήο ηεο
αξκφδνπζαο πνηλήο (Φζελάθεο, 2000 ζει. 150). Πξφθεηηαη γηα θαλφλεο ηνπ Αηνηθεηηθνχ Αηθαίνπ, ηνπ νπνίνπ
γεληθφο ζθνπφο είλαη ε ξχζκηζε ηεο θαιήο θαη ζχλλνκεο ιεηηνπξγίαο ησλ Αεκνζίσλ Τπεξεζηψλ. Τπνθείκελα
ηνπ Πεηζαξρηθνχ Αηθαίνπ ηνπ ΤΚ είλαη νη δεκφζηνη, πνιηηηθνί, δηνηθεηηθνί ππάιιεινη θαη νη ππάιιεινη ησλ
ΝΠΑΑ πνπ ππάγνληαη ζηνλ ΤΚ.Σν Πεηζαξρηθφ Αίθαην ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ απνηειεί, ινηπφλ, ηκήκα ηνπ
Αηνηθεηηθνχ Αηθαίνπ θαη δελ έρεη ζπζηεκαηηθή απηνηέιεηα απφ ην ππφινηπν Αεκνζηνυπαιιειηθφ Αίθαην.
Ώληηζέησο, ζπλδέεηαη κε απηφ κε άκεζε νξγαληθή ζρέζε (πειησηφπνπινο θαη Υξπζαλζάθεο, 2007 ζει. 129).
Οη θαλφλεο ηνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Κψδηθα Αεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Αηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη
Τπαιιήισλ ΝΠΑΑ σο Μέξνο Δ΄.Αηαθξίλεηαη ζην νπζηαζηηθφ ηνπ κέξνο, πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο θαλφλεο πνπ
θαζνξίδνπλ ηα πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα θαη ηηο πεηζαξρηθέο πνηλέο θαη ζην δηαδηθαζηηθφ-ηππηθφ-δηθνλνκηθφ
κέξνο, πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο θαλφλεο πνπ θαζνξίδνπλ ηα φξγαλα θαη ηε δηαδηθαζία επηβνιήο ησλ πεηζαξρηθψλ
θπξψζεσλ. Ολνκάδεηαη δηαδηθαζηηθφ Πεηζαξρηθφ Αίθαην δηφηη, ε ζρεηηθή δηαδηθαζία εμειίζζεηαη ελψπηνλ ησλ
πεηζαξρηθψλ νξγάλσλ θαη ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε έθδνζε απνθάζεσο, ε νπνία είλαη δηνηθεηηθή
πξάμε (Παλαγφπνπινο, 2008 ζει. 159). Οη θαλφλεο θαη νη αξρέο ηνπ ηππηθνχ Πεηζαξρηθνχ Αηθαίνπ
εμαζθαιίδνπλ, θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεηζαξρηθψο δησθφκελνπ ππαιιήινπ απφ ηελ απζαίξεηε άζθεζε ηεο
πεηζαξρηθήο εμνπζίαο (Καίζαξε, 2013 ζει.36-37).
Αηαζθαιίδεηηελ ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο λνκηκφηεηαο θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ησλ Αεκνζηψλ
Τπαιιήισλ θαη ζέηεηην πιαίζην θαλφλσλ πνπ αθνξά ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα εληφο θαη
εθηφο ππεξεζίαο θαη ζπλδένληαη ζηελά κε ηηο ελ γέλεη ππνρξεψζεηο θαη ην θχξνο ηεο ππαιιειηθήο ηδηφηεηαο. Ο
δεκφζηνο ππάιιεινο ζπλδέεηαη κε ην Κξάηνο κε εηδηθή έλλνκε ζρέζε, ε νπνία ηνλ θαζηζηά κέξνο ελφο
νξγαλσκέλνπ ζπλφινπ πνπ εθπιεξψλεη ζθνπνχο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Δ έληαμε απηή ζπλεπάγεηαη, εθ ηνπ
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λφκνπ, ηελ εθπιήξσζε ηδηαίηεξσλ θαζεθφλησλ, φπσο είλαη ε πεηζαξρία θαη ε λνκηκνθξνζχλε. Παξαβηάδνληαο
νη ππάιιεινη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πιήηηνπλ, κε πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπο, ηε λφκηκε θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία
ηεο ππεξεζίαο.
Κχξηνο ζηφρνο ηεο παξνχζαο εηζήγεζεο είλαη:
1.
Να αλαδείμεη ην Πεηζαξρηθφ Αίθαην ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη εηδηθφηεξα ησλ
εθπαηδεπηηθψλ κέζα απφ ηηο δηαηάμεηο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο
θαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο φζν θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ δησθνκέλσλ ππαιιήισλ.
2.
Να αλαιχζεη ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην ζην ρψξν ηνπ Πεηζαξρηθνχ Αηθαίνπ ησλ
δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη
3.
Να πξνζδηνξίζεη ηα επηκέξνπο θαζήθνληα ηνπ ππαιιήινπ (δηεπζπληή ζρνιηθήο
κνλάδαο) ζηνλ νπνίν γίλεηαη ε αλάζεζε ηνπ ζηαδίνπ ηεο πξνδηθαζίαο, ηεο Πξνθαηαξθηηθήο Βμέηαζεο
θαη ηεο Έλνξθεο Αηνηθεηηθήο Βμέηαζεο.
Δ κεζνδνινγηθή ηαθηηθή πνπ αθνινπζείηαη είλαη ε ζπγθξηηηθή αλάιπζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, ηεο
λνκνινγίαο, ησλ ζπγγξακκάησλ θαη ησλ επηζηεκνληθψλ άξζξσλ, αιιά θαη δεκνζηεπκάησλ ζηνλ Σχπν ζρεηηθά
κε ην Πεηζαξρηθφ Αίθαην, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ πνξεία θαη ην
κέιινλ απηνχ.
Σν λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ θαιχπηεη ην Πεηζαξρηθφ Αίθαην ησλ δεκνζίσλ πνιηηηθψλ δηνηθεηηθψλ
ππαιιήισλ θαη ησλ ππαιιήισλ ΝΠΑΑ απνηππψλεηαη ζην Ν.3528/2007 (ΦΒΚ 26/Ώ/9-2-2007) «Κχξσζε ηνπ
Κψδηθα Καηάζηαζεο Αεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Αηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ ΝΠΑΑ», φπσο απηφο
ηξνπνπνηήζεθε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4057/2012 (ΦΒΚ 54/Ώ/14-3-2012) «Πεηζαξρηθφ Αίθαην Αεκνζίσλ
Πνιηηηθψλ Αηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Αεκνζίνπ Αηθαίνπ» θαη απφ άιιεο
κεηαγελέζηεξεο δηαηάμεηο.
Οη αξρέο πνπ δηέπνπλ ην πεηζαξρηθφ δίθαην είλαη ελαξκνληζκέλεο κε ζεκειηψδεηο ζπληαγκαηηθέο αξρέο
θαη βαζηθέο πνιηηεηαθέο επηινγέο θαη ζέηνπλ θαλφλεο αλαγθαζηηθνχ δηθαίνπ. Πξφθεηηαη γηα ηηο αξρέο
ηεο πξφβιεςεο, ηνπ ηεθκεξίνπ αζσφηεηαο ηνπ πεηζαξρηθά δησθφκελνπ εξγαδνκέλνπ, ηεο απνινγίαο ηνπ
πεηζαξρηθά δησθφκελνπ εξγαδνκέλνπ, ηεο αλαινγηθφηεηαο, ηεο αηηηνινγίαο ηεο πεηζαξρηθήο απφθαζεο, ηεο
απαγφξεπζεο ηεο δηπιήο πεηζαξρηθήο δίσμεο θαη ηηκψξεζεο, ηεο ηαρείαο νινθιήξσζεο ηεο πεηζαξρηθήο δίθεο
θαη ηνπ ζεβαζκνχ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ πεηζαξρηθά δησθφκελνπ εξγαδνκέλνπ. Ο αλζξσπνθεληξηθφο θαη
πξνζηαηεπηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ απνηειεί θεληξηθή ζπληζηακέλε ηεο δηακφξθσζεο ησλ
αξρψλ ηνπ πεηζαξρηθνχ δηθαίνπ θαη ηεο δηαδηθαζίαο ηεο άζθεζεο ηεο πεηζαξρηθήο εμνπζίαο. Οη αξρέο ηνπ
πεηζαξρηθνχ δηθαίνπ απνζθνπνχλ ζηελ πιεξέζηεξε πξνζηαζία ηνπ δηθαηψκαηνο έλλνκεο πξνζηαζίαο ηνπ
εξγαδνκέλνπ σο δησθνκέλνπ θαη ζηελ πξνζηαζία ηεο ζέζεο θαη ησλ φξσλ εξγαζίαο ηνπ. Οη αξρέο ζεζπίδνπλ
θαλφλεο αλαγθαζηηθήο ηζρχνο, ε παξάβαζε ησλ νπνίσλ ζπληζηά παξάλνκε άζθεζε ηεο πεηζαξρηθήο εμνπζίαο.
(Αεκαξέιιεο Κ., 2015 ζει. 168-170)
Σα ηξία είδε επζχλεο πνπ θέξνπλ νη ππάιιεινη θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο είλαη: ε
πεηζαξρηθή ή δηνηθεηηθή επζχλε, ε πνηληθή επζχλε θαη ε αζηηθή επζχλε.Γηα ηε ζηνηρεηνζέηεζε ηεο θάζε είδνπο
επζχλεο ζπληξέρνπλ δηαθνξεηηθέο πξνυπνζέζεηο θαη ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο έλλνκεο ζπλέπεηεο. Οη επζχλεο
απηέο δελ ηαπηίδνληαη κεηαμχ ηνπο αιιά δχλαηαη λα ζπληξέρνπλ παξάιιεια.πγθεθξηκέλα, ε πεηζαξρηθή επζχλε
απνξξέεη απφ ηελ εηδηθή έλλνκε ζρέζε κε ηελ νπνία ζπλδέεηαη ν ππάιιεινο κε ην Κξάηνο. Πξνζδηνξίδεηαη απφ
ηελ νξζή εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαη επηζχξεη πεηζαξρηθέο πνηλέο. Ρπζκίδεηαη απφ ηνπο θαλφλεο ηνπ
Πεηζαξρηθνχ Αηθαίνπ (άξζξα 106 έσο 146ΐ ηνπ Ν. 3528/2007 φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ). Ώμίδεη λα
δηεπθξηληζζεί φηη δελ απνβιέπεη κφλν ζηε δηαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο θαη απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δεκφζηαο
ππεξεζίαο αιιά θαη ζηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ ππαιιήισλ σο αλζξψπσλ θαη σο
πνιηηψλ. Δ ζεκειίσζε ηεο πεηζαξρηθήο επζχλεο πξνυπνζέηεη κηα ζεηξά δηαηππψζεσλ, νη νπνίεο αλ δελ
πιεξνχληαη ν ππάιιεινο δελ κπνξεί λα δησρζεί. Βηδηθφηεξα πξάμε ή παξάιεηςε ππαιιήινπ, ζηα πιαίζηα ησλ
θαζεθφλησλ ηνπ ζηνηρεηνζεηεί πεηζαξρηθή επζχλε κφλν φηαλ ππάξρεη ππαηηηφηεηα δειαδή δφινο ή ακέιεηα ε
νπνία πξνθαιεί βιάβε ζηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο θαη παξάιιεια κπνξεί λα ηνπ
θαηαινγηζηεί. Δ πνηληθή επζχλε γελλάηαη απφ πξάμεηο ή παξαιήςεηο πνπ, βάζεη ησλ θαλφλσλ ηνπ πνηληθνχ
δηθαίνπ, ραξαθηεξίδνληαη αδηθήκαηα πνπ βιάπηνπλ φρη κφλν ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο αιιά θαη
ηελ νκαιή θνηλσληθή ζπκβίσζε. ζνλ αθνξά ηελ αζηηθή επζχλε, απηή ζρεηίδεηαη κε δεκηά πνπ κπνξεί λα
πξνθαιέζνπλ ζην δεκφζην, ή ζηνπο δηνηθνχκελνπο κε πξάμεηο ή παξαιήςεηο ηνπο ππάιιεινη θαηά ηελ άζθεζε
ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.
Σν Πεηζαξρηθφ Αίθαην ινηπφλ επηηειεί δηηηή ιεηηνπξγία. Δ πξνιεπηηθή ιεηηνπξγία ζπλίζηαηαη ζην φηη νη
ππάιιεινη γλσξίδνπλ, ην θαλνληζηηθφ πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα θηλείηαη ε δξάζε ηνπο εληφο ηεο
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Τπεξεζίαο αιιά θαη θαηά ηελ εμσυπεξεζηαθή ηνπο δσή, ζην κέηξν πνπ ε ηειεπηαία ζπλάπηεηαη κε ηελ
ππαιιειηθή ηνπο ηδηφηεηα. Δ θαηαζηαιηηθή ιεηηνπξγία ησλ πεηζαξρηθψλ δηαηάμεσλ δηαπηζηψλεηαη ζηηο
πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ν ππάιιεινο επηδεηθλχεη δξαζηεξηφηεηα ή ζπκπεξηθνξά, ε νπνία ζεσξείηαη απφ ηνλ
πεηζαξρηθφ πξντζηάκελφ ηνπ σο παξάπησκα. Καηφπηλ ηνχηνπ, εθθηλεί ε πεηζαξρηθή δηαδηθαζία πξνθεηκέλνπ λα
εμαθξηβσζεί ε ηέιεζε ηνπ παξαπηψκαηνο θαη λα επηβιεζεί ε αξκφδνπζα πεηζαξρηθή πνηλή (Βηζεγεηηθή Έθζεζε
Ν.4057/2012).
ΟΜΟΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΓΗΑΦΟΡΔ ΠΔΗΘΑΡΥΗΚΟΤ ΚΑΗ ΠΟΗΝΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ
Σν Πεηζαξρηθφ Αίθαην, εκθαλίδεη ζεκαληηθέο δηαθνξέο κε ην Πνηληθφ Αίθαην σο πξνο ην ζθνπφ, ηε
θχζε ησλ θπξψζεσλ θαη ηε δηαδηθαζία επηβνιήο ηνπο (πειησηφπνπινο θαη Υξπζαλζάθεο, 2007 ζει. 129130).Βκβαζχλνληαο, ζθνπφο ηνπ Πεηζαξρηθνχ Αηθαίνπ είλαη ε εχξπζκε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ
δηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Αεκνζίνπ κέζσ ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζηα θαζήθνληά ηνπο
θαη ηεο δηαζθάιηζεο ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο θαη ησλ αξρψλ ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, ελψ ζθνπφο
ηνπ Πνηληθνχ Αηθαίνπ είλαη ε δηαζθάιηζε ηνπ θνηλσληθνχ ζπκθέξνληνο θαη ηεο νκαιήο θνηλσληθήο ζπκβίσζεο
κέζσ ηεο ηήξεζεο ησλ πνηληθψλ λφκσλ εθ κέξνπο ησλ πνιηηψλ. ρεηηθά κε ηηο θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη ζηα
δχν απηά είδε Αηθαίνπ, ε πεηζαξρηθή πνηλή απνηειεί δηνηθεηηθή θχξσζε θαη απνξξέεη απνθιεηζηηθά απφ ηελ
εηδηθή λνκηθή ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηνλ ππάιιειν κε ην Αεκφζην θαη επηβάιιεηαη κε δηνηθεηηθή πξάμε, ελψ ε
απφθαζε ηνπ Πνηληθνχ Αηθαζηεξίνπ εθδίδεηαη κε βάζε ηνπο θαλφλεο ηνπ Πνηληθνχ Αηθαίνπ θαη ηεο Πνηληθήο
Αηθνλνκίαο. ην Πνηληθφ Αίθαην αξκφδηα γηα ηελ επηβνιή πνηλψλ είλαη ηα Αηθαζηήξηα (δηθαζηηθή εμνπζία), ελψ
ζην Πεηζαξρηθφ Αίθαην, νη πεηζαξρηθέο πνηλέο θαη νη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο απνηεινχλ δηνηθεηηθή αξκνδηφηεηα
ησλ πεηζαξρηθψλ νξγάλσλ (εθηειεζηηθή εμνπζία). Παξά, ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηνπο ζθνπνχο, ηα δχν πεδία
(Πνηληθφ θαη Πεηζαξρηθφ Αίθαην) ζπλδένληαη κέζσ ηνπ θνηλνχ αμηψκαηνο «κε δηο επί ην απηφ» (non bis in
idem). Με ηελ αξρή απηή, θαηνρπξψλεηαη ν ππάιιεινο απφ ηνλ θίλδπλν λέαο πεηζαξρηθήο δίσμεο γηα ηελ ίδηα
πξάμε ή παξάιεηςε (Πηθξακέλνο, 2013 ζει. 252). Κξίλεηαη ζθφπηκν λα επηζεκαλζεί θαη πάιη πσο αξρέο θαη
θαλφλεο ηνπ Πνηληθνχ Αηθαίνπ θαη ηεο Πνηληθήο Αηθνλνκίαο εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη ζην Πεηζαξρηθφ Αίθαην,
εθφζνλ δελ αληίθεηληαη ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ θαη ζπλάδνπλ κε ηε θχζε θαη ην ζθνπφ ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο.
Έηζη, εθηφο απφ ηελ αξρή ηνπ non bisidem, ηζρχνπλ, επίζεο, ην ηεθκήξην ηεο αζσφηεηαο ηνπ δησθνκέλνπ θαη ε
αξρή in dubioproreo (νη ακθηβνιίεο είλαη ππέξ ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ), ε ηαρεία θίλεζε ηεο πεηζαξρηθήο δίσμεο, ε
πξνεγνχκελε θιήζε ζε απνινγία θαη ε αξρή ηεο εηδηθήο θαη εκπεξηζηαησκέλεο αηηηνιφγεζεο ησλ πεηζαξρηθψλ
απνθάζεσλ (Καίζαξε, 2013 ζει.38).
Βηδηθφηεξα βέβαηα, ε παξάβαζε θαζήθνληνο απνηειεί έλα αδίθεκα κε δπν δηαζηάζεηο, ηελ πνηληθή θαη
ηελ πεηζαξρηθή. Δ δηάθξηζε κεηαμχ ησλ ππαιιειηθψλ θαζεθφλησλ θαη ησλ θαζεθφλησλ ηεο ππεξεζίαο απνθηά
ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη απνηειεί ηελ ππμίδα ε νπνία ζα θαζνδεγήζεη ηνλ εθαξκνζηή ηνπ Αηθαίνπ λα θαηαηάμεη
ηελ παξάλνκε ζπκπεξηθνξά ζην πιαίζην ησλ θαλφλσλ ηνπ Πεηζαξρηθνχ ή ηνπ Πνηληθνχ Αηθαίνπ(Γηαξέλε, 2009,
ζει. 162-165). Οη επζχλεο πνπ γελλψληαη ζε θάζε πεδίν είλαη απηνηειείο θαη αλεμάξηεηεο ε κία απφ ηελ άιιε.
Γηα κία πξάμε ή παξάιεηςε ππαιιήινπ κπνξεί λα γελλεζεί ζπγρξφλσο θαη πεηζαξρηθή θαη πνηληθή επζχλε θαη
λα ππάξμεη ηφζν πνηληθή θαηαδίθε φζν θαη πεηζαξρηθή ηηκσξία απηνχ (Καίζαξε, 2013 ζει. 39). Ο λνκνζέηεο,
ζην άξζξν 114 ηνπ ΤΚ, δηαθεξχζζεη φηη ε πεηζαξρηθή δηαδηθαζία είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ πνηληθή δίθε (ή
άιιε δίθε) θαη φηη ε πνηληθή δίθε δελ αλαζηέιιεη ππνρξεσηηθά ηελ πεηζαξρηθή δηαδηθαζία. Έηζη, θαηνρπξψλεηαη
ε δπλαηφηεηα παξάιιειεο θίλεζεο θαη εμέιημεο ησλ δχν δηαδηθαζηψλ. χκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ,
ην πεηζαξρηθφ φξγαλν δεζκεχεηαη απφ ηελ θξίζε ηεο ακεηάθιεηεο πνηληθήο απφθαζεο, κφλν σο πξνο ηελ χπαξμε
ή ηελ αλππαξμία πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ πνπ ζηνηρεηνζεηνχλ ηελ αληηθεηκεληθή ππφζηαζε ηνπ πεηζαξρηθνχ
παξαπηψκαηνο.

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΔΠΟΤΝ ΣΑ ΠΔΗΘΑΡΥΗΚΑ ΠΑΡΑΠΣΧΜΑΣΑ
ην άξζξν 106 ηνπ Ν.4057/2012 (ΤΚ) πξνζδηνξίδνληαη ηα ζηνηρεία εθείλα, πνπ ζπγθξνηνχλ ην
πεηζαξρηθφ παξάπησκα θαη δηεπθξηλίδεηαη φηη ην πεηζαξρηθφ παξάπησκα ζπληειείηαη είηε κε πξάμε είηε κε
παξάιεηςε ηνπ ππαιιήινπ. Σα ζηνηρεία απηά είλαη:
Ζ πξάμε ή ε παξάιεηςε:Σν ζηνηρείν απηφ απνηειεί ηελ «αληηθεηκεληθή ππφζηαζε» ηνπ πεηζαξρηθνχ
αδηθήκαηνο. Σα φξγαλα πνπ δηεξεπλνχλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζίαο, νθείινπλ λα πξνζδηνξίδνπλ επαθξηβψο ηα
πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηε δηάπξαμε ζπγθεθξηκέλνπ θάζε θνξά παξαπηψκαηνο, απνδίδνληαο ην
ζσζηφ λνκηθφ ραξαθηεξηζκφ ηεο πξάμεο ή παξάιεηςεο, έηζη ψζηε ν ππάιιεινο λα γλσξίδεη γηα πνην ιφγν
δηψθεηαη.
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Ζ ππαηηηφηεηα ηνπ ππαιιήινπ: Τπαίηηα ζπκπεξηθνξά, ζπληζηακέλε είηε ζε ελέξγεηα ή παξάιεηςε
απφ πξφζεζε (δφινο) θαζ‟ ππέξβαζε ησλ ππεξεζηαθψλ θαζεθφλησλ είηε ζε έιιεηςε ηεο πξνζήθνπζαο
πξνζνρήο θαη πεξίζθεςεο (ακέιεηα) (ηΒ 1601/2000,3607-8/1981). Σν ζηνηρείν ηεο ππαηηηφηεηαο απνηειεί ηελ
«ππνθεηκεληθή ππφζηαζε» ηνπ πεηζαξρηθνχ αδηθήκαηνο. Δ ππαηηηφηεηα αίξεηαη, ζε πεξίπησζε πνπ ν ππάιιεινο
ελήξγεζε θάησ απφ ζπλζήθεο βίαο. (πειησηφπνπινο θαη Υξπζαλζάθεο, 2007 ζει. 133-134)
Ζ δπλαηφηεηα θαηαινγηζκνχ:Καηαινγηζκφο ππάξρεη φηαλ ε πξάμε ή ε παξάιεηςε εμαξηάηαη απφ ηε
βνχιεζε ηνπ ππαιιήινπ (ηΒ 715/1981). ηαλ ζπληξέρνπλ ςπρηθέο θαηαζηάζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηε βνχιεζε
(ηΒ 123/1972), φπσο γηα παξάδεηγκα, αζζέλεηα, αλππαίηηα θαηάζηαζε κέζεο ή αλππαίηηα παξαθνξά, ηφηε δελ
ππάξρεη θαηαινγηζκφο.
Ώπαξίζκεζε Πεηζαξρηθψλ Παξαπησκάησλ: Με ην άξζξν 107 απαξηζκνχληαη θαη πξνζδηνξίδνληαη
απνθιεηζηηθά θαη πεξηνξηζηηθά ηα πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα, ε δηάπξαμε ησλ νπνίσλ επηζχξεη κία απφ ηηο,
πξνβιεπφκελεο ζην λφκν, πεηζαξρηθέο πνηλέο.
Ζ ΑΝΑΜΟΡΦΧΖ ΣΟΤ ΠΔΗΘΑΡΥΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ
Ο Ν.4057/2012 «Πεηζαξρηθφ Αίθαην Αεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Αηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ
Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Αεκνζίνπ Αηθαίνπ» αληηθαηέζηεζε κε ην δεχηεξν άξζξν ηνπ νιφθιεξν ην Β‟ Μέξνο ηνπ,
κέρξη ηφηε, ηζρχνληνο ΤΚ, ην νπνίν πεξηγξάθεη ην Πεηζαξρηθφ Αίθαην ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ησλ
ππαιιήισλ ησλ ΝΠΑΑ αιιά θαη ησλ δεκνηηθψλ ππαιιήισλ. χκθσλα κε ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ λφκνπ,
ήηαλ επηβεβιεκέλε αλάγθε ε ξηδηθή αλακφξθσζε ηνπ ΤΚ, ζην θνκκάηη πνπ αλαθέξεηαη ζην Πεηζαξρηθφ Αίθαην
ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνχλ, απνηειεζκαηηθά, θαηλφκελα δηαθζνξάο θαη
γεληθφηεξα θαηλφκελα παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ησλ ππαιιήισλ, ηα νπνία νδεγνχλ ζηελ
ππνλφκεπζε ησλ αξρψλ ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαη ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο. Σέηνηα θαηλφκελα
ήηαλ νη ππεξβνιηθέο θαζπζηεξήζεηο ζηε δηεξεχλεζε ησλ πεηζαξρηθψλ ππνζέζεσλ, ε απνπζία ξεηήο πξφβιεςεο
γηα θιηκάθσζε ησλ πεηζαξρηθψλ πνηλψλ, πνπ νδεγνχζε ζηελ επηβνιή πνηλψλ πνπ δελ αληαπνθξίλνληαλ πνιιέο
θνξέο ζην θνηλφ πεξί δηθαίνπ αίζζεκα θαη ηειηθά, ε νπζηαζηηθή αηηκσξεζία ησλ παξαλνκνχλησλ. Αελ είλαη ιίγα
ηα δεκνζηνγξαθηθά άξζξα θαη νη δειψζεηο πνιηηηθψλ θαη ζεζκηθψλ παξαγφλησλ ηεο ρψξαο πνπ κηινχλ γηα
αζπδνζία, αηηκσξεζία θαη αδηαθάλεηα ζην δεκφζην ηνκέα αιιά θαη γηα ηελ αλάγθε απζηεξνπνίεζεο ηνπ
ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. Δ θαθψο ελλννχκελε «ζπλαδειθηθή αιιειεγγχε», ε «πξνβιεκαηηθή» ζχλζεζε ησλ
πεηζαξρηθψλ ζπκβνπιίσλ (ηξεηο απφ ηε Αηνίθεζε θαη δχν εθπξφζσπνη ησλ εξγαδνκέλσλ), ε κε νξζή απνλνκή
ηεο δηθαηνζχλεο πνπ κεηαθξαδφηαλ ζε κε επηβνιή πνηλψλ ή κε πξνζεθνπζψλ πνηλψλ ζε ζρέζε κε ηε βαξχηεηα
ησλ παξαπησκάησλ ήηαλ θάπνηα απφ ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο παζνγέλεηεο ηνπ Πεηζαξρηθνχ Αηθαίνπ ησλ
δεκνζίσλ ππαιιήισλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ΤΚ, φπσο απηφο ίζρπε κε ην Ν.3528/2007 (θαη κε
ην Ν.3584/2007 γηα ηνπο δεκνηηθνχο ππαιιήινπο), απφ ηνλ Ν.4057/2012. Βπηπξνζζέησο, ε αηηηνιφγεζε ησλ
πεηζαξρηθψλ απνθάζεσλ ζε πιείζηεο πεξηπηψζεηο δελ ήηαλ επαξθήο κε απνηέιεζκα απηέο λα αθπξψλνληαη απφ
ην ηΒ ή ηα αξκφδηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα.
Βλδεηθηηθνί ηίηινη δεκνζηνγξαθηθψλ άξζξσλ πνπ ζρνιηάδνπλ ηελ πξνυπάξρνπζα θαηάζηαζε :
 «ΟΜΒΡΣΏ ΝΣΡΟΠΔ - Κάιππηαλ επί 2,5 ρξφληα ηνλ παηδφθηιν θαζεγεηή» (Έζλνο, 2012). Σν
πξσηνβάζκην θαη ζηε ζπλέρεηα ην Αεπηεξνβάζκην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην ηνπ επέβαιαλ ηελ πνηλή ηεο εμάκελεο
δηαζεζηκφηεηαο αιιά θαη απηή αθφκα δελ εθηειέζηεθε εθφζνλ ν θαζεγεηήο άζθεζε έθεζε. Δ κφλε ηηκσξία
ήηαλ ε αιιαγή πεξηβάιινληνο. Σφηε, ν Πξφεδξνο ηεο ΒΛΜΒ Πηεξίαο είρε δεηήζεη, κηιψληαο ζην «Έζλνο ηεο
Κπξηαθήο» θαιχηεξε ιεηηνπξγία απφ ηα πεηζαξρηθά ζπκβνχιηα, κε απζηεξφηεξεο πνηλέο. Ο θαζεγεηήο ηέζεθε
ζε αξγία κφλν φηαλ ήξζαλ ζην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο ηα ζηνηρεία ηεο ππφζεζεο θαη ππφ ην πξίζκα ηνπ λένπ
λφκνπ γηα ην Πεηζαξρηθφ Αίθαην.
 «Αεκνζία δαπάλε ε ... αηηκσξεζία» (Έζλνο, 2010), «Ώηηκσξεζία θαη γξαθεηνθξαηία καζηίδνπλ ην
Αεκφζην» (Έζλνο on line, 2011). O θ. Λέαλδξνο Ραθηληδήο, ν ΓΒΑΑ, αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά «...ε αηηκσξεζία
ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζε πεξηπηψζεηο πεηζαξρηθψλ θαη πνηληθψλ παξαβάζεσλ έρεη απνγνεηεχζεη ηνπο
πνιίηεο θαη ηνπο έρεη απνζαξξχλεη λα πξνβαίλνπλ ζε θαηαγγειίεο, γηαηί πηζηεχνπλ φηη ηειηθά θαλέλαο δελ ζα
ηηκσξεζεί».
 «πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε: ΐαξηά αζζελήο ην ειιεληθφ δεκφζην» (Καζεκεξηλή, 2013). Δ επηθεθαιήο
ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε, Καιιηφπε παλνχ, αλαιχνληαο ηα ζηνηρεία ηεο εηήζηαο έθζεζεο ηεο Ώξρήο γηα ην
έηνο 2012, ηνλίδεη πσο ν ηΒ είρε δεηήζεη ηελ άζθεζε πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ ζε βάξνο δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ θαη
ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ δελ θαηέιεμε πνπζελά. Βπεζήκαλε ραξαθηεξηζηηθά «Οη δηαδηθαζίεο
αηνλνχλ ή δελ θαηαιήγνπλ ζε θάηη ζπγθεθξηκέλν».
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Οη βαζηθέο κεηαβνιέο ηνπ Ν.4057/2012:
1. Βμαιείθεηαη ε ιέμε «ηδίσο» ζην άξζξν 107§1 ηνπ Ν.3528/2007, δειαδή εγθαηαιείπεηαη ε κέζνδνο
ηνπ γεληθνχ νξηζκνχ ηνπ πεηζαξρηθνχ αδηθήκαηνο θαη ηεο ελδεηθηηθήο απαξίζκεζεο νξηζκέλσλ εμ‟ απηψλ θαη
θαζηεξψλεηαη πιένλ, πεξηνξηζηηθφο θαη ζαθήο θαηάινγνο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ν λνκνζέηεο επέιεμε λα
εληζρχζεη ην ζεζκφ ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαη λα πξνζηαηεχζεη ηα δηθαηψκαηα ησλ ππαιιήισλ κε απψηεξν ζηφρν
ηελ ππεξεζηαθή ηάμε θαη επξπζκία (Μαζηνπδάθεο, 2013). πσο αλαθέξεη ε εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ λφκνπ αιιά
θαη ε ζρεηηθή εγθχθιηνο (ΑΕΑΏΑ/Φ.58/341/νηθ.10874), ζθνπφο ηνπ ζαθνχο πξνζδηνξηζκνχ ησλ πεηζαξρηθψλ
παξαπησκάησλ είλαη «ν ππάιιεινο λα γλσξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ ην λνκηθφ πιαίζην θαη λα απνθεχγεη πξάμεηο ή
παξαιείςεηο πεηζαξρηθά απνδνθηκαζηέεο». Παξάιιεια, φκσο, πξνο ηελ αζθάιεηα ησλ ππαιιήισλ, κέζσ απηήο
ηεο αιιαγήο, εληζρχεηαη θαη ην δεκφζην ζπκθέξνλ. Έηζη, πιένλ, ζηνλ θαηάινγν ησλ πεηζαξρηθψλ
παξαπησκάησλ έρνπλ εληαρζεί α) σο ηδηαίηεξν πεηζαξρηθφ αδίθεκα, ε παξάβαζε ππαιιειηθνχ θαζήθνληνο, β)
ηα πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα πνπ αλέθεξε ελδεηθηηθά ην πξντζρχζαλ άξζξν 107 ΤΚ, πνιιά απφ ηα νπνία
επαλαδηαηππψζεθαλ θαη γ) ηα πεηζαξρηθά αδηθήκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαλ ζην άξζξν 109§2 ηνπ Ν.3528/2007
πξν ηεο ηξνπνπνίεζήο ηνπ. Βπίζεο, πξνβιέθζεθαλ λέα παξαπηψκαηα, ζχκθσλα κε ηε λνκνινγία (Καίζαξε,
2013).
Δ ξχζκηζε απηή απνηειεί εγγχεζε γηα ηνλ δεκφζην ππάιιειν θαη ελαξκνλίδεηαη πξνο ηηο
ζπληαγκαηηθέο αξρέο ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ. Παξάιιεια κε ηελ απνθιεηζηηθή απαξίζκεζε ησλ πεηζαξρηθψλ
παξαπησκάησλ, επηρεηξείηαη ν εμνξζνινγηζκφο θαη ε αξηηφηεξε δηαηχπσζή ηνπο θαη ζεζπίδεηαη κεγαιχηεξνο
ρξφλνο παξαγξαθήο ηνπο. Βπίζεο πξνβιέπεηαη θαηψηαηε επηβαιιφκελε πνηλή γηα ηα ζνβαξφηεξα παξαπηψκαηα
(άξζξν 109 παξ.5). Με απηέο ηηο ξπζκίζεηο εκπινπηίδεηαη θαη ηαπηφρξνλα θαζίζηαηαη απζηεξφηεξν ην ζχζηεκα
ησλ πεηζαξρηθψλ πνηλψλ, κε ζθνπφ ην πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην λα δηαζέηεη κεγαιχηεξα πεξηζψξηα γηα ηελ επηβνιή
ηεο πξνζήθνπζαο πνηλήο.
Θεζπίδνληαη πξσηνβάζκηα πεηζαξρηθά ζπκβνχιηα ηα νπνία έρνπλ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηελ
εμέηαζε ησλ πεηζαξρηθψλ ππνζέζεσλ (άξζξν 146ΐ θαη άξζξν 5ν §4).
Καζηεξψλεηαη λέα ζπγθξφηεζε ησλ πξσηνβάζκησλ πεηζαξρηθψλ ζπκβνπιίσλ, κε ηε ζπκκεηνρή
δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ, κε ηελ νπνία επηδηψθεηαη ε δηαζθάιηζε ησλ αξρψλ ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο
ακεξνιεςίαο. χκθσλα κε ηα άξζξα 146Ώ θαη 146ΐ πνπ πξνζηίζεληαη ζηνλ ΤΚ, απνθιείεηαη πιένλ ε
ζπκκεηνρή αηξεηψλ ππαιιήισλ.
Δ πεηζαξρηθή δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη ηφζν ηηο πξνπαξαζθεπαζηηθέο πξάμεηο πξηλ ηελ άζθεζε ηεο
πεηζαξρηθήο δίσμεο, φζν θαη ηα ζηάδηα πνπ αθνινπζνχλ κέρξη θαη ηελ έθδνζε ηεο πεηζαξρηθήο απφθαζεο απφ ηα
αξκφδηα πεηζαξρηθά φξγαλα.
ΣΑ ΓΤΟ ΣΑΓΗΑ ΣΖ ΠΡΟΓΗΚΑΗΑ – ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ ΚΑΗ ΔΓΔ
Ζ πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε είλαη ε άηππε ζπιινγή θαη θαηαγξαθή ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ κε ζθνπφ ηε
δηαπίζησζε ή κε ηεο ηέιεζεο ηνπ θεξφκελνπ παξαπηψκαηνο θαη ηηο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο απηφ ηειέζηεθε. Ο
φξνο άηππε ζπλίζηαηαη ζηε κε ηήξεζε ησλ ηχπσλ ηεο απνδεηθηηθήο δηαδηθαζίαο θαη θπξίσο απηψλ πνπ αθνξνχλ
ζηηο αλαθξηηηθέο πξάμεηο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ εμέηαζε καξηχξσλ ή αθφκα θαη εθείλνπ θαηά ηνπ νπνίνπ ζα
θαηεπζπλζεί αξγφηεξα ε αλάθξηζε, ν νπνίνο δελ απαηηείηαη λα θιεζεί ζε εμέηαζε, δεδνκέλνπ φηη απηή ε θάζε δε
δεκηνπξγεί θακηά δπζκελή γηα ηνλ ππάιιειν ζπλέπεηα.
ηε ζπλέρεηα, αλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ε αξκφδηα ππεξεζία νθείιεη λα δηεξεπλήζεη ηελ
ππφζεζε, κε ηε κνξθή ηεο ΔΓΔ, δηαζθαιίδνληαο έηζη ην ππεξεζηαθφ θχξνο αιιά θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ
ππαιιήινπ απφ αβάζηκεο θαη αλαπφδεηθηεο θαηεγνξίεο ή θαη θήκεο. θνπφο ηεο ΒΑΒ είλαη ε ζπιινγή
ζηνηρείσλ, βάζεη ηππηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ηέιεζεο ή κε ηνπ πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο, γηα
ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πξνζψπσλ πνπ ηπρφλ ελέρνληαη θαη θέξνπλ επζχλε θαη γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ ζπλζεθψλ
ππφ ηηο νπνίεο έρεη ηειεζηεί ην πεηζαξρηθφ παξάπησκα.
Δ ΒΑΒ δηελεξγείηαη απφ κφληκν ππάιιειν κε βαζκφ ηνπιάρηζηνλ Ώ΄ θαη‟ αξρήλ ηνπ ίδηνπ ππνπξγείνπ
ή Ν.Π.Α.Α. θαη ζε θακηά πεξίπησζε θαηψηεξνπ βαζκνχ απφ εθείλνλ πνπ έρεη ν/ε ππάιιεινο ζηνλ/ελ νπνίν/α
απνδίδεηαη ε πξάμε. ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ παξαπάλσ φξσλ ε ΒΑΒ θηλδπλεχεη λα αθπξσζεί ιφγσ
αλαξκνδηφηεηαο ηνπ επηιεθζέληνο νξγάλνπ, θαζψο ε αλάζεζε δηελέξγεηαο ηεο ΒΑΒ απφ θαηψηεξν βαζκνινγηθά
ηνπ δησθφκελνπ φξγαλν, αλαηξέπεη ηελ ηεξαξρηθή – νξγαλσηηθή βάζε ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο. Δ ΒΑΒ
απνηειεί αλαθξηηηθή κέζνδν, δηαηάζζεηαη απφ νπνηνλδήπνηε πεηζαξρηθφ πξντζηάκελν θαη, θαηά ξεηή δηάηαμε,
δελ ζπληζηά έλαξμε ηεο πεηζαξρηθήο δίσμεο. Έηζη δηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ πεηζαξρηθή αλάθξηζε.
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Δ Β.Α.Β., φπσο θαη ε αλάθξηζε είλαη κπζηηθή, ππφ ηελ έλλνηα φηη εάλ κεηά ηελ νινθιήξσζή ηεο
αζθεζεί πεηζαξρηθή αγσγή, δηθαίσκα πξνο γλψζε ηνπ θαθέινπ έρεη κφλν ν δησθφκελνο ππάιιεινο θαη εθφζνλ
έρεη νινθιεξσζεί ε ζρεηηθή δηαδηθαζία θαη έρεη απηφο θιεζεί ζε απνινγία.Βπηηξέπεηαη απηνςία θαη
πξαγκαηνγλσκνζχλε θαη δελ επηηξέπεηαη θνηλνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ζε θαλέλα πξηλ απφ ηελ
νινθιήξσζή ηεο.
Οινθιεξψλεηαη κε ηελ ππνβνιή αηηηνινγεκέλεο έθζεζεο απφ απηφλ πνπ ηε δηελεξγεί ε νπνία
ππνβάιιεηαη κε ζπλεκκέλα φια ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψζεθαλ πξνο ηνλ πεηζαξρηθφ πξντζηάκελν πνπ ηε
δηέηαμε. Βάλ δηαπηζησζεί δηάπξαμε πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο ν πεηζαξρηθφο πξντζηάκελνο ππνρξενχηαη λα
αζθήζεη πεηζαξρηθή δίσμε.
Πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα λα αλαηίζεηαη θαη ζε ππάιιειν άιινπ Τπνπξγείνπ. Δ ξχζκηζε απηή, έρεη
σο ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ηελ παξνρή ζηνλ πεηζαξρηθφ πξντζηάκελν ηεο επρέξεηαο λα
επηιέμεη απφ επξχηεξν θχθιν πξνζψπσλ ηνλ ππάιιειν ζηνλ νπνίν ζα ηελ αλαζέζεη, αλ ζπληξέρνπλ εηδηθνί
ιφγνη πνπ πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηελ πξάμε αλάζεζεο. Πεξαηηέξσ, γηα ιφγνπο επηηάρπλζεο ηεο πεηζαξρηθήο
δηαδηθαζίαο πξνβιέπεηαη πξνζεζκία δχν κελψλ γηα ηελ πεξάησζε ηεο έλνξθεο δηνηθεηηθήο εμέηαζεο θαη
δπλαηφηεηα παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο απηήο θαηά έλα κήλα, κφλν κεηά απφ αηηηνινγεκέλε αίηεζε ηνπ
ππαιιήινπ πνπ ηε δηεμάγεη.
Καηά ηε δηελέξγεηα ηεο ΔΓΔ ν δησθφκελνο ππάιιεινο θαιείηαη ππνρξεσηηθά ζε εμέηαζε.
Βμεηάδεηαη αλσκνηί θαη κπνξεί λα παξίζηαηαη κε δηθεγφξν. Αηθαηνχηαη λα δεηήζεη εγγξάθσο ηελ
εμέηαζε καξηχξσλ, ν δε ππάιιεινο πνπ δηελεξγεί ηελ εμέηαζε ππνρξενχηαη λα εμεηάζεη ηνπιάρηζηνλ πέληε απφ
ηνπο πξνηεηλφκελνπο κάξηπξεο, ελφξθσο.
ην άξζξν 108 νξίδνληαη νη αξρέο θαη νη θαλφλεο ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ θαη ηεο πνηληθήο δηθνλνκίαο
πνπ εθαξκφδνληαη αλαινγηθά θαη ζην πεηζαξρηθφ δίθαην. Βθαξκφδνληαη ηδίσο νη αξρέο θαη νη θαλφλεο πνπ
αθνξνχλ:
α) ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ηεο ππαηηηφηεηαο θαη ηεο ηθαλφηεηαο πξνο θαηαινγηζκφ,
β) ηηο ειαθξπληηθέο ή επηβαξπληηθέο πεξηζηάζεηο γηα ηελ επηκέηξεζε ηεο πεηζαξρηθήο πνηλήο,
γ) ηελ έκπξαθηε κεηάλνηα,
δ) ην δηθαίσκα ζηγήο ηνπ πεηζαξρηθψο δησθνκέλνπ,
ε) ηελ πξαγκαηηθή θαη λνκηθή πιάλε,
ζη) ην ηεθκήξην ηεο αζσφηεηαο,
δ) ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαηνινγεκέλσλ ζπκθεξφλησλ ηνπ πεηζαξρηθψο δησθνκέλνπ ή ηεο ππεξεζίαο
γηα ηε δηαηχπσζε δπζκελψλ θξίζεσλ θαη εθθξάζεσλ.
Καηά ην ελδηάκεζν δηάζηεκα, πνπ νξηνζεηείηαη κεηαμχ ηεο ππνβνιήο ηεο αηηηνινγεκέλεο έθζεζεο ηεο
ΒΑΒ, κέρξη ηελ ηπρφλ άζθεζε πεηζαξρηθήο δίσμεο ή ηε ζέζε ηεο ππφζεζεο ζην αξρείν, δηαηεξείηαη ε απφιπηε
κπζηηθφηεηα ηεο ΔΓΔ. πλαθφινπζα δελ είλαη επηηξεπηή, νχηε ζην δησθφκελν νχηε ζε ηξίην, ε πξφζβαζε
ζηελ ΒΑΒ θαη ζηα ζπγθεληξσζέληα ζηνηρεία, θαηά ην ελδηάκεζν απηφ δηάζηεκα. Χο εθ ηνχηνπ ε κπζηηθφηεηα
ηεο ΔΓΔ δελ αίξεηαη κε ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο έθζεζεο απφ εθείλνλ, ν νπνίνο ηελ δηελεξγεί, αιιά ε
δηαηήξεζή ηεο ζπλάπηεηαη κε ην εάλ ζα αζθεζεί ζπλαθψο πεηζαξρηθή δίσμε θαηά ησλ ππαιιήισλ εθείλσλ πνπ
ε έθζεζε ηεο ΒΑΒ απνδίδεη ηπρφλ πεηζαξρηθέο επζχλεο. Βάλ, κε βάζε ηεο έθζεζε απηή , αζθεζεί πεηζαξρηθή
δίσμε, ηφηε ν πεηζαξρηθψο δησθφκελνο κπνξεί λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία ηεο ΒΑΒ πξηλ ηελ
ππνβνιή ηεο απνινγίαο ηνπ, θαηά ηε ξεηή πξφβιεςε ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 135 ηνπ Τπαιιειηθνχ
Κψδηθα (ΓΝ. ηνπ Ν..Κ. 144/2013. Ώλ θξηζεί απφ ηα αξκφδηα πεηζαξρηθά φξγαλα φηη δελ πξέπεη λα αζθεζεί
πεηζαξρηθή δίσμε θαηά ησλ εκπιεθνκέλσλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ν νηθείνο θάθεινο ηεζεί ζην αξρείν, ηφηε
πξφζβαζε κπνξεί λα απνθηήζεη νπνηνζδήπνηε ζεκειηψλεη εχινγν ελδηαθέξνλ, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηνπο
πεξηνξηζκνχο πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 5 ηνπ Κψδηθα Αηνηθεηηθήο Αηαδηθαζίαο (πνηνο έρεη εηδηθφ έλλνκν
ζπκθέξνλ δηθαηνχηαη, χζηεξα απφ γξαπηή αίηεζε ηνπ, λα ιακβάλεη γλψζε ησλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ πνπ
θπιάζζνληαη ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη είλαη ζρεηηθά κε ππφζεζε ηνπ ε νπνία εθθξεκεί ζε απηέο ή έρεη
δηεθπεξαησζεί απφ απηέο.)
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Ο δηελεξγψλ ηελ ΒΑΒ νθείιεη:
1. λα νξίζεη γξακκαηέα ηεο δηαδηθαζίαο, 2. λα ζπληάμεη κε πξνζνρή θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα
άξζξα πνπ Κ.Π.Γ. ηηο θιήζεηο ησλ καξηχξσλ ψζηε λα κελ θηλδπλεχεη ε δηαδηθαζία κε αθχξσζε ή αθπξφηεηα,
(Άξζξν 213 ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο - Κιήηεπζε ησλ καξηχξσλ), 3. Να ζπληάμεη ζσζηά ηηο πιεξνθνξίεο
πνπ αθνξνχλ ηε δηαπίζησζε ηεο ηαπηνπξνζσπίαο ηνπ κάξηπξα θαη λα αθνινπζήζεη ην ηππηθφ κέξνο ηνπ φξθνπ κε
ηνλ νπνίν επηιέγεη ν κάξηπξαο λα εμεηαζζεί, Άξζξν:218 ξθνο ησλ καξηχξσλ, 4. λα κειεηήζεη πνιχ θαιά ηηο
εξσηήζεηο πνπ ζα ππνβάιιεη ζηνπο κάξηπξεο ψζηε λα κελ είλαη παξειθπζηηθέο =θαζνδεγεηηθέο, 5. λα επηηξέςεη
ζην κάξηπξα λα δηαβάζεη ηελ θαηάζεζή ηνπ πξηλ ππνγξάςεη (ζην ηέινο θάζε ζειίδαο θαη ζην ηέινο ηεο θαηάζεζεο,
6. λα ζθξαγίζεη ζην ζεκείν πνπ ελψλνληαη νη ζειίδεο λα κελ αθήζεη θελά, 7. λα γξάθεη ζε θάζε ζειίδα ην φλνκα
ηνπ κάξηπξα, ηελ εκεξνκελία θαη λα αξηζκεί ζσζηά ηηο ζειίδεο, 8. λα ζεκεηψλεη ηελ ψξα έλαξμεο θαη
νινθιήξσζεο ηεο θαηάζεζεο.
Ο δηελεξγψλ ηελ ΒΑΒ πξηλ ζπληάμεη ηελ έθζεζή ηνπ νθείιεη λα κειεηήζεη πξνζεθηηθά ηα πξαγκαηηθά
πεξηζηαηηθά πνπ απνηεινχλ ην αληηθεηκεληθφ κέξνο ηεο πξάμεο ή παξάιεςεο ηνπ δησθφκελνπ ππάιιεινπ, λα
ζπλδέζεη απηά κε ηελ αληηθεηκεληθή ππφζηαζε ηνπ πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο πνπ έρεη ή δελ έρεη ζπληειεζηεί.
ηε ζπλέρεηα λα ειέγμεη ηελ ππνθεηκεληθή ππφζηαζε ηνπ παξαπηψκαηνο, αλ δειαδή ε πξάμε κπνξεί λα ηνπ
θαηαινγηζηεί ιακβάλνληαο ππφςε ηνπ θαη ηηο αξρέο ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ φπσο αλαθέξζεθαλ, δειαδή ηνπο
ιφγνπο απνθιεηζκνχ ηεο ππαηηηφηεηαο θαη ηεο ηθαλφηεηαο πξνο θαηαινγηζκφ,ηηο ειαθξπληηθέο ή επηβαξπληηθέο
πεξηζηάζεηο γηα ηελ επηκέηξεζε ηεο πεηζαξρηθήο πνηλήο, ηελ έκπξαθηε κεηάλνηα,ην δηθαίσκα ζηγήο ηνπ
πεηζαξρηθψο δησθνκέλνπ, ηελ πξαγκαηηθή θαη λνκηθή πιάλε.
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Σν Πεηζαξρηθφ δίθαην εκθαλίδεηαη δηα ηεο ηεξαξρηθήο νξγάλσζεο ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο,
αλαθέξεηαη ζηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ κειψλ ηνπ ζπλφινπ ηεο ππεξεζίαο, ελψ ην πεηζαξρηθφ
πξνλφκην αλαγλσξίδεηαη κφλν ζε φζα φξγαλα πξνβιέπεη ξεηά ην δίθαην. Δ πεηζαξρία ζθνπεχεη ηελ ηήξεζε ηεο
λνκηκφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο. Αηαπιάζηεθε απφ ην πεηζαξρηθφ δίθαην θαη
ηε λνκνινγία, δελ απνηειεί απφ κφλε ηεο έλλνκν αγαζφ άμην πξνζηαζίαο, αιιά γεληθή αξρή ηνπ
Αεκνζηνυπαιιειηθνχ Αηθαίνπ, δειαδή βαζηθφ αμίσκα πνπ εθ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ξπζκίδεη ην ζχλνιν απηνχ
ηνπ θιάδνπ δηθαίνπ. Αηαζιάηαη ζην ζχλνιν ηνπ Αεκνζηνυπαιιειηθνχ θψδηθα, ξπζκίδεη λνκηθέο ζρέζεηο θαη
εξκελεχεη θαλφλεο Αηνηθεηηθνχ ή Πνηληθνχ Αηθαίνπ.
Ώμίδεη λα ηνληζηεί φηη ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ
δπλακηθψλ θαλφλσλ ηνπ Πεηζαξρηθνχ Αηθαίνπ πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη έγθαηξα κε γλψκνλα ηελ πξνζηαζία
ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο αιιά θαη ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ.
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Abstract
The aim of this research is to explore the possibility of adopting the philosophy of Total Quality Management in
Primary Education through the implementation of the EFQM Model of Excellence, a tool that examines the
current conditions and conditions under which it can be applicable and effective in Greek reality . It is attempted
to explore the possibilities of developing quality characteristics in the criteria of the EFQM Model "Leadership"
and "Strategy and Policies" in Primary Education Schools. We investigate, on the one hand, the existence of
quality attributes in the Leadership and Strategy and Policies criteria of the school today and on the other hand
the possibilities of developing these qualitative characteristics in the future.
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Πεξίιεςε
ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηε δπλαηφηεηα πηνζέηεζεο ηεο
θηινζνθίαο ηεο Αηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζηελ Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ
κνληέινπ αξηζηείαο EFQM, ελφο εξγαιείνπ πνπ εμεηάδεη ηηο ησξηλέο ζπλζήθεο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο θάησ απφ
ηηο νπνίεο κπνξεί λα είλαη εθαξκφζηκν θαη απνηειεζκαηηθφ ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Βπηρεηξείηαη ε
δηεξεχλεζε ησλ δπλαηνηήησλ αλάπηπμεο ραξαθηεξηζηηθψλ πνηφηεηαο ζηα θξηηήξηα ηνπ κνληέινπ EFQM
«Δγεζία» θαη «ηξαηεγηθή θαη Πνιηηηθέο» ζε ζρνιηθέο κνλάδεο Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Αηεξεπλψληαη,
ινηπφλ, αθελφο ε χπαξμε ραξαθηεξηζηηθψλ πνηφηεηαο ζηα θξηηήξηα «Δγεζία» θαη «ηξαηεγηθή θαη Πνιηηηθέο»
ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζήκεξα θαη αθεηέξνπ νη δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο απηψλ ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ
ζην κέιινλ.
Λέμεηο – Κιεηδηά
Αηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο, Μνληέιν Ώξηζηείαο EFQM, Πνηφηεηα, Πξσηνβάζκηα Βθπαίδεπζε
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Μέζα απφ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, εληνπίζηεθαλ πνιιά ζπγγξάκκαηα πνπ
πξνζδηφξηδαλ ην πεξηερφκελν θαη ηηο δηαζηάζεηο πνπ ζπλζέηνπλ ηελ πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε. Ώπηφ φκσο πνπ
καο απαζρφιεζε ηδηαίηεξα θαη απνηέιεζε θαη πεδίν έξεπλαο είλαη αλ ππάξρνπλ πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζε
ζρνιηθέο κνλάδεο Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη αλ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά κπνξνχλ λα βειηησζνχλ
πξνθεηκέλνπ έλαο εθπαηδεπηηθφο νξγαληζκφο λα ηα εθαξκφζεη πξνο φθεινο φισλ ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ πνπ
εκπιέθνληαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ.
Μηα βαζηθή παξαδνρή ζηε Αηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο είλαη φηη βαζίδεηαη ζηνπο αλζξψπνπο θαη απηνχο
ππεξεηεί (Σζηφηξαο,2002,ζ.133). Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λένπ ηξφπνπ δηνίθεζεο θάζε νξγαληζκνχ
πξνθεηκέλνπ λα επηβηψζεη ζηε δηαξθψο θαη κε ξαγδαίν ηξφπν κεηαβαιιφκελε επνρή, ζηεξίδνληαη ζηε ζπλερή
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο, ζηε ζπλέπεηα ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ απνδέθηε ησλ ππεξεζηψλ, ζηελ εθαξκνγή λέσλ
επηζηεκνληθψλ ηερληθψλ θαη κεζφδσλ, ζηελ νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα θαη ζηελ
νκαδηθφηεηα. Γηα λα επηηεπρζνχλ ηα παξαπάλσ ρξεηάδεηαη φξακα, ζηξαηεγηθή θαη νξγάλσζε απφ ηνπο
δηνηθνχληεο ηνπ θάζε νξγαληζκνχ.
Έλα εξγαιείν πνπ ηαπηίδεηαη κε ηε Αηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο είλαη ην επξσπατθφ κνληέιν αξηζηείαο
European Foundation for Quality Management (EFQM), ην νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζην πιαίζην
ιεηηνπξγίαο ελφο εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ θαζψο γίλεηαη πεξηεθηηθή, ζπζηεκαηηθή θαη ηαθηηθή επηζθφπεζε
ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαπηχζζεη θαη ησλ απνηειεζκάησλ πνπ παξάγεη. Μέζσ ηεο δηαδηθαζίαο απηήο ν
νξγαληζκφο κπνξεί λα εληνπίζεη ηα δπλαηά ηνπ ζεκεία αιιά θαη εθείλα ηα νπνία ρξήδνπλ βειηίσζεο κε
γλψκνλα ελλέα θξηηήξηα πξνυπνζέζεσλ θαη απνηειεζκάησλ. Δ δηαδηθαζία απηή αλαθέξεηαη ζε κηα ζεηξά απφ
ζπζηεκαηηθέο ελέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνηεί ν ίδηνο ν νξγαληζκφο πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί κηα ζαθή εηθφλα
ηεο εθπαίδεπζεο πνπ παξέρεη, ησλ δπλαηνηήησλ αλάπηπμεο ηεο θαζψο θαη ηεο εηζαγσγήο δξαζηεξηνηήησλ κε
απψηεξν ζθνπφ ηελ αλάπηπμε (Koulaidis & Kotsira,2004). Μέζα απφ απηή ηελ δηαδηθαζία επηρεηξείηαη ε
βειηίσζε θαη ε πνηνηηθή αλαβάζκηζε φισλ ησλ ζπληειεζηψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ε ζπλερήο
βειηίσζε ηεο παηδαγσγηθήο επηθνηλσλίαο έηζη ψζηε νη εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί λα είλαη νξγαληζκνί κάζεζεο
θαη λα κελ παξακέλνπλ ζηαηηθνί (Sallis,2002).
Σν επξσπατθφ Μνληέιν θαη ην Βξαβείν Αξηζηεία EFQM
Σν Βπξσπατθφ Μνληέιν Βπηρεηξεκαηηθήο Ώξηζηείαο είλαη ην πην δηαδεδνκέλν επηρεηξεζηαθφ πιαίζην ζηελ
Βπξψπε. Σν έλαπζκα γηα ηε ζχζηαζή ηνπ δφζεθε απφ ηελ πξσηνβνπιία νξηζκέλσλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ θαη
ηελ ππνζηήξημε ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1989 ίδξπζε έλαλ νξγαληζκφ ππεχζπλν γηα
ζέκαηα πνηφηεηαο µε ηελ επσλπκία Βπξσπατθφ Ίδξπκα Αηνίθεζεο ηεο Πνηφηεηαο - European Foundation for
Quality Management (EFQM). Σν Ίδξπκα απηφ, ην νπνίν εδξεχεη ζηηο ΐξπμέιιεο, ηδξχζεθε µε ζηφρν ηε
βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ Βπξσπατθψλ νξγαληζκψλ. ΐαζηθφ ηνπ κέιεκα ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο
Βπξσπατθνχ βξαβείνπ Πνηφηεηαο, ην νπνίν θαη ζα απνηεινχζε ην αληίπαιν δένο ζην ήδε δηαδεδνκέλν
αληίζηνηρν Ώκεξηθαληθφ βξαβείν, ην Malcolm Baldrige National Quality Award. χκθσλα µε ην ίδξπκα, ε
πνηνηηθή δηαρείξηζε πξέπεη λα ζηξαθεί πξνο φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ζε φια ηα επίπεδα ελφο νξγαληζκνχ θαη
πξέπεη λα είλαη µηα ζπλερήο δηαδηθαζία πξνο βειηίσζε.
Σν Μνληέιν είρε ζηφρν λα ιεηηνπξγήζεη σο πιαίζην αλαθνξάο βάζεη ηνπ νπνίνπ νη ππνςήθηνη γηα ην Βπξσπατθφ
ΐξαβείν Ώξηζηείαο (EFQM Excellence Award) ζα ειέγρνληαη θαη ζα θξίλνληαη (Hakes,2007). Σν ΐξαβείν
απνηειεί ηελ πιένλ αλαγλσξηζκέλε δηάθξηζε επηρεηξεκαηηθήο αξηζηείαο πξνζδίδνληαο ηδηαίηεξν θχξνο ζηνπο
θέξνληεο απηφ θαη ππήξμε ε απάληεζε ζην Εαπσληθφ «ΐξαβείν Deming»(1950) θαη ην Ώκεξηθάληθν Βζληθφ
ΐξαβείν Πνηφηεηαο «Malcolm Baldrige» (1987) γηα εηαηξείεο, επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο πνπ επηδεηθλχνπλ
πςειά επίπεδα πνηνηηθήο επίδνζεο.
Γηα ηελ επίηεπμε ηεο επηηπρίαο, ελφο νξγαληζκνχ ρξεηάδεηαη ηζρπξή εγεζία θαη ζαθή ζηξαηεγηθή θαηεχζπλζε.
Πξέπεη λα αλαπηπρζεί θαη λα βειηησζεί ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, νη ζρέζεηο θαη νη δηαδηθαζίεο, κε ζθνπφ λα
πξνζθέξνπλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηνπο πειάηεο ηνπο. Σα ελλέα θξηηήξηα πνπ
παξνπζηάδνληαη ζην ζρήκα 7, έρνπλ σο ζηφρν ηελ απηνβειηίσζε ελφο νξγαληζκνχ ή ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ
δηαδηθαζία απνλνκήο βξαβείνπ Ώξηζηείαο.
Δ πξψηε νκάδα θξηηεξίσλ απνηειείηαη απφ ηηο πέληε βαζηθέο πξνυπνζέζεηο (key enablers) (50%) ηεο αξηζηείαο,
παξέρνληαο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ιεηηνπξγηψλ ελφο νξγαληζκνχ: Δγεζία (Leadership -
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10%), Ώλζξψπηλν Απλακηθφ (People - 9%), Πνιηηηθή θαη ζηξαηεγηθή (Policy and Strategy - 8%), πλεξγαζίεο
θαη πφξνη (Partnerships and Resources - 9%) θαη Αηαδηθαζίεο (Processes - 14%).
Δ δεχηεξε νκάδα θξηηεξίσλ απνηειείηαη απφ ηέζζεξα απνηειέζκαηα (results) (50%), ηα νπνία παξέρνπλ
ηξφπνπο αμηνιφγεζεο ησλ επηηεπγκάησλ ηνπ νξγαληζκνχ, θαη είλαη ηα εμήο: απνηειέζκαηα πειαηψλ (Customer
Results - 20%), απνηειέζκαηα εξγαδνκέλσλ (People Results - 9%), απνηειέζκαηα θνηλσληθνχ ζπλφινπ (Society
Results - 6%) θαη θξίζηκα απνηειέζκαηα (Key Performance) (15%). Δ θαηλνηνκία θαη ε αμηνπνίεζε ηεο
εκπεηξίαο είλαη αλαπφζπαζηα ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ νδεγνχλ ζηε βειηίσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ νη νπνίεο
κε ηε ζεηξά ηνπο είλαη πηζαλφ λα νδεγήζνπλ ζε κειινληηθά βειηησκέλα απνηειέζκαηα (Hakes,2007). Μεηαμχ
ησλ δχν νκάδσλ δειαδή, ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ, ππάξρεη αηηηψδεο ζπλάθεηα (Eskildsen,
Kristensen & Juhl,2000).
Ώλαιπηηθφηεξα γηα θάζε έλα απφ ηα θξηηήξηα ηεο πξψηεο νκάδαο έρνπκε ηα εμήο:
Δγεζία. Με ην θξηηήξην απηφ δηεξεπλνχκε ηνλ ηξφπν πνπ ε δηνίθεζε εκπλέεη θαη δηεπθνιχλεη ηελ επίηεπμε ηεο
απνζηνιήο θαη ηνπ νξάκαηνο ηνπ νξγαληζκνχ, παξαθηλψληαο, εκπιέθνληαο, θαηεπζχλνληαο θαη ελδπλακψλνληαο
ην πξνζσπηθφ.
ηξαηεγηθή θαη Πνιηηηθέο. Βδψ ζθηαγξαθείηαη ην φξακα θαη ε απνζηνιή ηνπ νξγαληζκνχ, πνπ ζπλδέεηαη κε ηε
ράξαμε ζηξαηεγηθήο θαη ηελ αλάπηπμε ελεξγεηψλ πνπ ζα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ.
Σν κνληέιν EFQM ζηελ εθπαίδεπζε
Κάηη ην νπνίν έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία είλαη λα δηεξεπλεζεί θαηά πφζν είλαη εθηθηφ λα εθαξκνζηεί ην κνληέιν
απηφ ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο θαη εάλ λαη, πνηα είλαη ηα νθέιε ηεο πηνζέηεζήο ηνπ. Βξσηήκαηα πνπ
αλαδχνληαη κε αθνξκή ηνλ παξαπάλσ πξνβιεκαηηζκφ είλαη, νη αξρέο αξηζηείαο ζα βνεζνχζαλ λα αιιάμνπλ
παιηέο λννηξνπίεο ζηε ιεηηνπξγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ; Καηά πφζν θάηη πνπ ζρεδηάζηεθε γηα
επηρεηξήζεηο θαη πεξηέρεη ινγηθέο κάλαηδκελη, κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηνλ επαίζζεην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο;
Σαπηφρξνλα φκσο ππάξρεη ε αλάγθε γηα κηα δηνηθεηηθή ζεσξία ζηελ εθπαίδεπζε, πάλσ ζηελ νπνία ζα βαζηζηεί
ε ιεηηνπξγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ απαληψληαο ζε ζέκαηα φπσο ε νξγάλσζε ηεο κνλάδαο, ε
αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ν ξφινο ησλ γνλέσλ θαη ηεο ηνπηθήο
θνηλσλίαο, δεκηνπξγψληαο ζπλζήθεο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ. Δ ζεσξία απηή ζα πξέπεη
λα πεξηέρεη επηζηεκνληθή θαη εζηθή βάζε(Tribus,1994).
To EFQM εθαξκφζηεθε πηινηηθά ην 1993 ζε ζεκηλάξην ζην Aarhus School of Business κε πξσηνβνπιία ηεο
Βπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζηελ εθπαίδεπζε
(Γαβιαλφο,2003). Δ παξαδνρή απηή άλνημε ηνλ δξφκν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο ΑΟΠ ζηα ζρνιεία κε
φηη απηφ ζπλεπαγφηαλ γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο. Δ φιε
θηινζνθία ηνπ EFQM αθνξά ηελ ηζνξξνπία αλάκεζα ζηηο πξνυπνζέζεηο (enablers) θαη ζηα απνηειέζκαηα
(results), ψζηε λα βξεζνχλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαη λα πξνγξακκαηηζηνχλ θαηάιιεια
γηα λα επηηεπρζνχλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα ηα νπνία νπζηαζηηθά ζπγθξίλνληαη κε ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο
πνπ έρεη ζέζεη ν εθπαηδεπηηθφο νξγαληζκφο.
Κάπνηα απφ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ είλαη:
Ώλαγλψξηζε θαη αμηνιφγεζε δπλαηψλ θαη αδχλαησλ ζεκείσλ κέζσ ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο.
ΐειηίσζε ηεο αλάπηπμεο θαη ζρεδηαζκνχ ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ.
Βθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο αξρέο ηεο Ώξηζηείαο.
Ώληαιιαγή θαιψλ πξαθηηθψλ εληφο ηνπ νξγαληζκνχ.
χγθξηζε κε άιινπο νξγαληζκνχο πάλσ ζε πιαίζην θξηηεξίσλ θνηλά απνδεθηφ.
Παξνρή επθαηξηψλ γηα εμέιημε θαη εζσηεξηθή επηβξάβεπζε(first step with EFQM,).
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Μεζνδνινγία έξεπλαο
θνπφο έξεπλαο
θνπφο απηήο ηεο κειέηεο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ Αηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο, κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηεο Αηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο, απνηππψλνληαο ηελ ππάξρνπζα
θαηάζηαζε αιιά θαη ηα πεξηζψξηα βειηίσζεο ζην κέιινλ.
Υτόχοι ζρευνασ
Δ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ Αηεπζπληψλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ζην θαηά πφζν εθαξκφδνληαη αξρέο
Αηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζην ειιεληθφ δεκφζην ζρνιείν κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ επξσπατθνχ κνληέινπ
EFQM θαη ζην θαηά πφζν ζα πηνζεηήζνπλ κειινληηθά ηηο αξρέο Αηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζην ειιεληθφ
δεκφζην ζρνιείν κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ επξσπατθνχ κνληέινπ EFQM.
Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα
ε πνην βαζκφ πηζηεχνπλ νη Αηεπζπληέο δεκνηηθψλ ζρνιείσλ πσο ππάξρνπλ ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο ζην
πεδίν Δγεζία θαη ηξαηεγηθή & Πνιηηηθέο, ηνπ EFQM ζηε ζρνιηθή κνλάδα φπνπ ππεξεηνχλ ζηελ παξνχζα
ρξνληθή ζηηγκή;
ε πνην βαζκφ πηζηεχνπλ νη Αηεπζπληέο δεκνηηθψλ ζρνιείσλ φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά ζα κπνξνχζαλ λα
αλαπηπρζνχλ ζηελ ππφ έξεπλα ζρνιηθή κνλάδα;
Πιεζπζκφο – Γείγκα έξεπλαο
Ο πιεζπζκφο ηεο εξεπλάο καο απνηειείηαη απφ 261 Αηεπζπληέο Αεκνηηθψλ ρνιείσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Απηηθήο
Βιιάδαο. Δ επίδνζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηνπο Αηεπζπληέο έγηλε κέζσ ζπκπιήξσζεο ζπλδέζκνπ google form,
καδί κε έλα ζπλνδεπηηθφ θείκελν πνπ εμεγνχζε ην ζθνπφ θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο, θαη δηαβεβαίσλε γηα
απφιπηε εκπηζηεπηηθφηεηα. ην δείγκα ηεο έξεπλαο καο δελ ζπκπεξηειήθζεζαλ νη πέληε (5) εθπαηδεπηηθνί πνπ
απάληεζαλ ζην πηινηηθφ εξσηεκαηνιφγην. Σν δείγκα ηεο εξεπλάο καο απνηειείηαη απφ 86 ππνθείκελα (33.0%),
Αηεπζπληέο δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ησλ Ννκψλ Ώηησιναθαξλαλίαο, ΏραΎαο θαη Διείαο.
πιινγή ησλ δεδνκέλσλ
ρεηηθά κε ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ θαζψο είλαη έλα επξέσο δηαδεδνκέλν θαη εχρξεζην εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ γηα
επηζθνπήζεηο πνπ παξέρεη δνκεκέλα ζπρλά αξηζκεηηθά δεδνκέλα, κπνξεί λα επηδνζεί ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ
εξεπλεηή θαη είλαη ζρεηηθά εχθνιν θαη εχιεπην ζηελ αλάιπζε (Wilson & McLean,1994).
Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ
Ώξρηθά αλαθέξνπκε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο ηα νπνία είλαη αληηπξνζσπεπηηθά ηνπ
πξνθίι ηνπ πιεζπζκνχ ησλ Αηεπζπληψλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ησλ Ννκψλ ΏραΎαο, Διείαο θαη
Ώηησιναθαξλαλίαο. Σν δείγκα ηεο εξεπλάο καο σο πξνο ην θχιν απνηειείηαη απφ 86 ππνθείκελα, 53 άλδξεο
(61,6%) θαη 33 γπλαίθεο (38,4%). (Πίλαθαο 1)
Πίλαθαο 1
Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο (Ν=86)

πρλφηεηα

Πνζνζηφ

(Ν)

(%)

Άλδξαο

53

61,6%

Γπλαίθα

33

38,4%

Φχιν
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Ώπφ ηνλ ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα (2), πνπ παξαζέηνπκε κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε πσο ζχκθσλα κε ηηο
απαληήζεηο ησλ δηεπζπληψλ, παξαηεξνχληαη ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο θαη ζηα δχν θξηηήξηα ηνπ πιαηζίνπ
αμηνιφγεζεο ζε αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. Σαπηφρξνλα, θαη ζχκθσλα κε ηνπο κέζνπο φξνπο ησλ δχν
θξηηεξίσλ, παξαηεξείηε δπλακηθή πνπ ζα κπνξνχζε λα εμειηρζεί πεξαηηέξσ κε δηαθπκάλζεηο αλά ηνκέα.
Τπάξρεη ινηπφλ μεθάζαξα κεηαβνιή ηεο νπηηθήο ησλ δηεπζπληψλ, νη νπνίνη αμηνινγνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά
πνηφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ αλαθνξηθά κε ην παξφλ σο αξθεηά, κε ζπλνιηθή κέζε ηηκή 3,62, ζε ζχγθξηζε κε ην
κέιινλ, πνπ δηαγξάθεηαη θαιχηεξν, αθνχ ζεσξνχλ πσο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα απνθηήζεη ζε κεγαιχηεξν
βαζκφ ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο, φπσο απνηππψλεη ε ζπλνιηθή κέζε ηηκή 4,04.
Πίλαθαο 2
Μέζνη φξνη ησλ δχν θξηηεξίσλ
Οη Μέζεο Σηκέο ζηα δχν θξηηήξηα
πγθεληξσηηθφο πίλαθαο

Παξφλ

Μέιινλ

Μέζνο φξνο θαη ησλ 2 θξηηεξίσλ

3,62

4,04

Κξηηήξην 1ν - Δγεζία

3,68

4,09

Κξηηήξην 2ν - ηξαηεγηθή θαη Πνιηηηθέο

3,56

3,98

Ο πίλαθαο 3, καο δείρλεη φηη θαη γηα ηα δχν θξηηήξηα p = 0,000 ην νπνίν είλαη κηθξφηεξν απφ ην p < 0,05 άξα
ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηα δχν θξηηήξηα γηα ην παξφλ θαη γηα ην κέιινλ.
Πίλαθαο 3
Wilcox on Signed Ranks Test

Σηραηηγική Σηραηηγική Μ
Z

b

-7,239

Asymp. Sig. (2tailed)

,000

Ηγεζία Ηγεζία Μ
b

-7,868

,000

a. Wilcoxon Signed Ranks Test
b. Based on negative ranks.
c. Based on positive ranks.

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο αμηνπηζηίαο ησλ δχν θξηηεξίσλ ζην παξφλ θαη ζην κέιινλ πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε
ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ησλ ππνεξσηεκάησλ ηνπ θάζε θξηηεξίνπ, ππνινγίδνληαο ηνλ ζπληειεζηή Cronbach a.
πσο θαηαγξάθεηαη ζηνλ (πίλαθα 4). Οη ηηκέο θπκαίλνληαη απφ 0,859 έσο 0,896, θάηη πνπ απνδεηθλχεη ηελ
αμηνπηζηία ηνπο θαη ηελ πςειή εζσηεξηθή ηνπο ζπλνρή. χκθσλα κε ηνλ Field (2005), ε θαηψηεξε απνδεθηή
ηηκή ηνπ ζπληειεζηή Cronbach a είλαη ην 0,70.
Πίλαθαο 4
Έιεγρνο αμηνπηζηίαο κε ηνλ ζπληειεζηή Cronbach a
Reliability Statistics

Δγεζία

Cronbach's Alpha

N of Items

,859

16
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Δγεζία ζην Μέιινλ

,896

16

ηξαηεγηθή

,877

13

ηξαηεγηθή ζην Μέιινλ

,888

13

Παξαθάησ ζα ππνινγηζηεί ην κνληέιν παιηλδξφκεζεο κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηελ Δγεζία θαη αλεμάξηεηε
κεηαβιεηή ηελ ηξαηεγηθή & Πνιηηηθέο. Θα γίλεη έιεγρνο θαιήο πξνζαξκνγήο (goodness of fit) ηνπ κνληέινπ.
Θα γίλεη αλάιπζε ησλ Beta θαη αλάιπζε ζεκαληηθφηεηαο ησλ ζπληειεζηψλ ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο.
Πίλαθαο 5
Model Summary
Model
R
1

Adjusted R
Square

R Square

,859a

,739

Std. Error of the
Estimate

,726

,22633

a. Predictors: (Constant), ηξαηεγηθή
ηνλ παξαπάλσ πίλαθα δειψλνπκε φηη ην R2 = 0,739, πνπ ζεκαίλεη φηη ε κεηαβιεηφηεηα ηνπ θξηηεξίνπ ηεο
εγεζίαο (Βμαξηεκέλε κεηαβιεηή), εμαξηάηαη ζε πνζνζηφ 73,9 % απφ ηελ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ηξαηεγηθή.
Πίλαθαο 6
ANOVAb
Model
1

Sum of Squares
Regression
Residual
Total

df

Mean Square

11,730

4

2,933

4,149

81

,051

15,880

85

F

Sig.

57,247

,000a

a. Predictors: (Constant), ηξαηεγηθή
b. Dependent Variable: Δγεζία
ηνλ πίλαθα ANOVA δειψλνπκε φηη ην F = 57.247 θαη ην p = 0,000. Βπεηδή p < 0,05, απηφ ζεκαίλεη φηη ην F
είλαη κεγάιν θαη άξα ε γξακκηθή παιηλδξφκεζε είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Σν R2 θαη ην F είλαη νη δείθηεο
θαιήο πξνζαξκνγήο. Σν γεγνλφο φηη ην R2 είλαη πςειφ θαη ην p < 0,05 ζεκαίλεη φηη ην κνληέιν καο έρεη θαιή
πξνζαξκνγή.
Πίλαθαο 7
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
B
1

Std. Error

(Constant)

,642

,235

ηξαηεγηθή

,201

,083

a. Dependent Variable: Δγεζία
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Coefficients
Beta

t

,238

Sig.

2,734

,008

2,421

,018
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ηνλ πίλαθα Coefficients αξρηθά καο ελδηαθέξεη ε ηηκή ΐ, ε νπνία καο δίλεη ηελ εμίζσζε ηεο παιηλδξφκεζεο: y
= b0 + b1 x | y = b0 + b1 x1 + b2 x2 + b3 x3. ηελ πεξίπησζή καο: y = 0.642 + (0.201 * x1). Σν επφκελν πνπ καο
ελδηαθέξεη είλαη ηα Beta, πνπ ρξεζηκεχνπλ ζην λα ηαμηλνκήζνπκε ηελ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή σο πξνο ηελ
εξκελεπηηθή ηεο ηθαλφηεηα. Έηζη, ζε εξκελεπηηθή ηθαλφηεηα ε ζηξαηεγηθή είλαη (Beta = 0,238). Σέινο, καο
ελδηαθέξνπλ ηα t θαη ην Sig, ηα νπνία ζπληζηνχλ ηνλ έιεγρν ζεκαληηθφηεηαο ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο.
t1 = 2,421 θαη p1 = 0,018 < 0,05 άξα ν ζπληειεζηήο ηεο Υ1 (ηξαηεγηθή) είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο.
Παξνπζίαζε πκπεξαζκάησλ
χκθσλα κε ην 1ν εξεπλεηηθφ εξψηεκα, δηαπηζηψζεθε φηη ηα ππνθείκελα ζεσξνχλ φηη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ
ηα θξηηήξηα ηεο Δγεζίαο θαη ηεο ηξαηεγηθήο & Πνιηηηθψλ εκθαλίδνπλ ζεκαληηθά πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζην
παξφλ.
Ώπφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, πξνθχπηεη πσο ε εθπαηδεπηηθή κνλάδα κέρξη ηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή
ιεηηνπξγεί θαηά θχξην ιφγν βάζεη ηνπ γξαθεηνθξαηηθνχ κνληέινπ. Αηαθξίλεηαη γηα ηελ ηεξαξρηθή δνκή ηεο
εμνπζίαο, ηε κεξηθή ζπκκεηνρή ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ηε λννηξνπία αλάζεζεο κηαο
ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο θαη ηελ απνπζία ειέγρνπ, αμηνιφγεζεο θαη επαλαθαζνξηζκνχ ζηφρσλ θαη ζθνπψλ.
Βπίζεο δελ δίλεηαη έκθαζε ζηελ πνηφηεηα ηεο γλψζεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο (Ήξγεο & Μαθξή, 2009).
χκθσλα κε ην 2ν εξεπλεηηθφ εξψηεκα, δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρνπλ πεξηζψξηα βειηίσζεο ζην κέιινλ θαη ζηα
δχν θξηηήξηα πνπ αλαιχζεθαλ. Πην ζπγθεθξηκέλα παξαηεξνχληαη απμεκέλεο πξνζδνθίεο αλάπηπμεο θαη
βειηίσζεο ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζην θξηηήξην ησλ πλεξγαηψλ & Πφξσλ, ελψ αθνινπζεί θαηά ζεηξά
δπλακηθήο φπσο απνηππψζεθε απφ ηηο απαληήζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ, ην θξηηήξην ηεο Δγεζίαο. Ώπφ ηηο
απαληήζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ θαίλεηαη λα ππάξρεη ε ηάζε πηνζέηεζεο κηαο πνηνηηθήο αλαδηάξζξσζεο ησλ
δηνηθεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ψζηε ην ζρνιείν λα πξνζεγγίζεη ηελ Ώξηζηεία. πγθιίλνπλ ππέξ ηεο εθαξκνγήο
θάπνησλ απφ ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο Αηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο, φπσο είλαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ηεο
δηνίθεζεο κε πξνηεξαηφηεηα ζηε ζπλερή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο, ε ζπζηεκαηηθφηεηα ηεο πξνζέγγηζεο ηεο
Αηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο (Βvans & Lindsay,2002), ε θαζνιηθή ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ, ελψ
απνξξίπηνπλ θάπνηεο άιιεο, φπσο ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πνηφηεηαο σο ηθαλνπνίεζε ηνπ
«πειάηε»(Αεξβηηζηψηεο,2001).
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Abstract
Evaluation of the educational project is a major educational issue. In recent years, there has been a
strong scientific interest in the evaluation of the educational project through surveys related to the educational
evaluation and its linking with the improvement of the quality of the educational process. In Greece, since 1982,
when the inspector was abolished, there is still a lack of evaluation, even though laws have been passed from
time to time but have remained inactive or partially enforced. The implementation of a training assessment
system is still the subject of debate among stakeholders without taking into account the view that evaluation
should be an integral part of the educational process.The present paper presents the results of postgraduate
research that studies the attitudes and views of secondary education teachers on the evaluation of the educational
project. In particular, they investigate their positions on the necessity or otherwise of the evaluation, its
contribution to the improvement of the education provided. It also records their views on the purpose, the
methodology to be followed, the bodies that will implement it and the evaluation criteria to be set..
Keywords: evaluation, educational project, internal evaluation, external evaluation, feedback.
Πεξίιεςε
Δ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ απνηειεί κείδνλνο ζεκαζίαο εθπαηδεπηηθφ δήηεκα. Σα
ηειεπηαία ρξφληα παξνπζηάδεηαη έληνλν επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ
κε έξεπλεοπνπ αθνξνχλ ηελ εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε θαη ηε ζχλδεζε ηεο κε ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. ηελΒιιάδα απφ ην 1982, νπφηε θαη θαηαξγήζεθε ν ζεζκφο ηνπ επηζεσξεηή, κέρξη
θαη ζήκεξα επηθξαηεί απνπζία αμηνιφγεζεο, παξφιν πνπ θαηά δηαζηήκαηα έρνπλ ςεθηζηεί λφκνη νη νπνίνη φκσο
έρνπλ παξακείλεη αλελεξγνί ή εθαξκφδνληαη κεξηθψο. Δ εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο εθπαηδεπηηθήο αμηνιφγεζεο
απνηειεί αθφκα θαη ζηηο κέξεο καο αληηθείκελν δηακάρεο κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, ρσξίο λα
ιακβάλεηαη ππφςε ε άπνςε, φηη ε αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο.ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα κεηαπηπρηαθήο έξεπλαο πνπ κειεηά ηηο
ζηάζεηο θαη απφςεηο Βθπαηδεπηηθψλ Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο φζνλ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Βηδηθφηεξα, δηεξεπλά ηηο ζέζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα ή κε ηεο αμηνιφγεζεο,
ηε ζπκβνιή ηεο ζηε βειηίσζε ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο. Βπίζεο, θαηαγξάθεη ηηο απφςεηο ηνπο σο πξνο ηνλ
ζθνπφ, ηε κεζνδνινγία πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζεί, ηνπο θνξείο πνπ ζα ηελ πξαγκαηνπνηήζνπλ θαη ηα θξηηήξηα
αμηνιφγεζεο πνπ ζα ηεζνχλ.
Λέμεηο Κιεηδηά: αμηνιφγεζε, εθπαηδεπηηθφ έξγν, εζσηεξηθή αμηνιφγεζε, εμσηεξηθή αμηνιφγεζε,
αλαηξνθνδφηεζε.
Δηζαγσγή
Tν 1982 κε ηε λνκνζεηηθή θαηάξγεζε ησλ επηζεσξεηψλ δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε ελφο λένπ πιαηζίνπ
αμηνιφγεζεο ζηελ εθπαίδεπζε ρξεζηκνπνηψληαο λένπο φξνπο. ηελ αξρή ν φξνο «εθπαηδεπηηθφ έξγν»
ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα δειψζεη ην απνηέιεζκα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο δίλνληαο έκθαζε ζηελ
αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (Γνπγαλέιε, Καθεηδφπνπινο, νθνχ, & Σζάθνο,
2007). Δ ρξήζε ηνπ φξνπ «εθπαηδεπηηθφ έξγν» έρεη σο απνηέιεζκα ηε κεηαηφπηζε ηνπ ελδηαθέξνληνο απφ ηνλ
εθπαηδεπηηθφ ζην ζχλνιν ησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Παπαθσλζηαληίλνπ,
2005). Ο Καζζσηάθεο νξίδεη ην εθπαηδεπηηθφ έξγν σο «ην ζχλνιν ησλ πνηθηιφκνξθσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη ζε κία ρψξα θαηά ηξφπν νξγαλσκέλν θαη ζπζηεκαηηθφ, νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηελ
πινπνίεζε ησλ θαζηεξσκέλσλ ζθνπψλ ηεο εθπαίδεπζεο» κε απηφλ ηνλ ηξφπν δίλεηαη κία πην γεληθή δηάζηαζε
ζηνλ φξν εθπαηδεπηηθφ έξγν (Καζζσηάθεο Μ. , 1992).
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Δ αμηνιφγεζε απνηειεί κία ζεκαληηθή δηαδηθαζία πνπ φηαλ εθαξκφδεηαη ζσζηά θαη απνηειεζκαηηθά
βνεζάεη ην ζχλνιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηνλ έιεγρν ηνπ βαζκνχ εθπιήξσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ζηφρσλ πνπ νξίζηεθαλ ζηελ αξρή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη εληνπίδνληαη νη παξάγνληεο πνπ
εκπνδίδνπλ ηε κε ηθαλνπνηεηηθή επίηεπμή ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηε δηαδηθαζία ηεο αλαηξνθνδφηεζεο
βειηηψλεηαη ε πνηφηεηα ηεο ίδηαο ηεο εθπαίδεπζεο (Καζζσηάθεο Μ. , 1992)
ηελ Βιιάδα έρνπλ παξαηεξεζεί έληνλεο δηαθσλίεο κεηαμχ ηεο πνιηηείαο θαη ησλ θνξέσλ εθπαίδεπζεο
θπξίσο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην επηζηεκνληθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν ζα εθαξκνζηεί κηα δηαδηθαζία
αμηνιφγεζεο. Οη εθπαηδεπηηθνί είλαη ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηζκέλνη γηα ην πψο θαη πνηνο 43 ζα ηνπο αμηνινγήζεη,
κηαο θαη νη κλήκεο απφ ηνλ ζεζκφ ηνπ επηζεσξεηή πνπ ίζρπε ζηελ Βιιάδα έσο ην 1982 είλαη αθφκα λσπέο. Ώπφ
ηελ άιιε κεξηά, νη λφκνη πνπ ςεθίδνληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ απφ ηελ πνιηηεία ηα
ηειεπηαία ρξφληα, δελ εθαξκφδνληαη ή εθαξκφδνληαη πηινηηθά γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ζε θάπνηεο
ζρνιηθέο κνλάδεο.
Ζ Αλαγθαηφηεηα ηεο Αμηνιφγεζεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ
ε παηδαγσγηθφ επίπεδν ε αμηνιφγεζε ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ παξερφκελνπ
εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ εληζρχνληαο ηνκαζεζηαθφ-γλσζηηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ. Ο εθπαηδεπηηθφο, ζηηο
ζχγρξνλεο θνηλσλίεο, αληηκεησπίδεηαη σο έλαλ επαγγεικαηία, ν νπνίνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αληαπνθξίλεηαη
ζηα θαζήθνληά ηνπ κε αίζζεκα επζχλεο θαη λα ιακβάλεη απνθάζεηο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο
δηδαζθαιίαο, ρσξίο λα παξαβιέπεη ηελ θνπιηνχξα θαη ηηο αξρέο ηνπ ζρνιείνπ πνπ ππεξεηεί (Τθαληή, 2003).
ORogers ππνζηεξίδεη φηη ν εθπαηδεπηηθφο κέζα απφ ηελ αμηνιφγεζε έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ειέγρεη θαη λα
νξίδεη ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο κε ζθνπφ ηε βειηίσζή ηεο θαη γηα απηφ ηνλ ιφγν ε αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα
απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Δ ζρνιηθή κνλάδα,έρνληαο σο θχξην ζηφρν ηε
βειηίσζε ηεο,κέζα απφ δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο απνθηά ηε δπλαηφηεηα ζρεδίαζεο θαη πινπνίεζεο λέσλ
ζηξαηεγηθψλ(Rogers, 1999)
Δ πνιηηεία ε νπνία έρεη ηελ επζχλε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο πινπνίεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο
θαζψο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα είλαη γλψζηεο ησλ ζπλζεθψλ κε ηηο νπνίεο
επηηπγράλνληαη ή φρη νη ζηφρνη ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο,γηα απηφ ην ιφγνθαη ραξαθηεξίδεη ηελ αμηνιφγεζε
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ απαξαίηεηε δηαδηθαζία(Σζαληάθεο, 2007).
ε πεξίπησζε πνπ ε αμηνιφγεζε απνπζηάδεη ε δπλαηφηεηα βειηίσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ
κεδελίδεηαη κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη εληππψζεηο ζηελ θνηλσλία φηη απηή ε απνπζία ζπλδέεηαη κε ηελ
αδπλακία εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, κε απνηέιεζκα, λα ράλεη ν εθπαηδεπηηθφο κέξνο ηεο
ππφιεςεο θαη ηνπ θχξνπο ηνπ. Γεγνλφο πνπ θαίλεηαη απφ ηελ έληνλε θξηηηθή πνπ αζθνχλ νη πνιίηεο ζηνλ
εθπαηδεπηηθφ θιάδν θαη ηελ ζπλερή ακθηζβήηεζεηεο απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο (∆εµεηξφπνπινο, 1998)
ρεδηαζκφο Έξεπλαο
Δ παξνχζα έξεπλα δηελεξγήζεθε ζε δείγκα 76 Βθπαηδεπηηθψλ Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ηεο
Ώλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο ην ζρνιηθφ έηνο 2017 - 2018 (Αεθέκβξηνο 2017 – Εαλνπάξηνο 2018) θαη έρεη ζθνπφ
λα θαηαγξάςεη ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη πην
ζπγθεθξηκέλα λα θαηαγξάςεη ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ή κε ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηε
ζπκβνιή ηεο ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, θαζψο θαη λα αλαδείμεη ηηο ζέζεηο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνλ ζθνπφ, ηε κέζνδν αιιά θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο. Χο εξεπλεηηθφ εξγαιείν
ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην θαη ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ηε ρξήζε ηνπ SPSS
20.

43

Εξωτερικι αξιολόγθςθ: Είναι θ αξιολόγθςθ που πραγματοποιείται από φορείσ που ανικουν ςτισ ανϊτερεσ
βακμίδεσ τθσ διοίκθςθσ και δεν ςυμμετζχουν ςτισ ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ. Σα κριτιρια ςτα οποία βαςίηεται
θ εξωτερικι αξιολόγθςθ διαμορφϊνονται από τθν κεντρικι διοίκθςθ. (Μαντάσ, Σαβουλάρθ, & Δαλαβίκασ,
2009)
Εςωτερικισ αξιολόγθςθσ: Είναι θ αξιολόγθςθ που πραγματοποιείται από τα ίδια τα μζλθ τθσ ςχολικισ
μονάδασ που αξιολογείται. Άρχιςε να αναπτφςςεται εξαιτίασ τθσ κριτικισ που δζχτθκε τα προθγοφμενα χρόνια
θ εξωτερικι αξιολόγθςθ με τουσ επικεωρθτζσ (Scriven, 1991).
Αυτο-αξιολόγθςθσ: Φορείσ και άτομα αξιολογοφν τον εαυτό τουσ.
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Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα
Μεηά απφ κειέηε εξεπλψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα φζνλ αθνξά ηελ
αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ αιιά θαη ηε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηελ αμηνιφγεζε,
θαηαιήγνπκε ζηηο παξαθάησ ππνζέζεηο:


Πνηνπο θνξείο αμηνιφγεζεο εκπηζηεχνληαη νη εθπαηδεπηηθνί;



Πνηνπο ζθνπνχο πηζηεχνπλ νη εθπαηδεπηηθνί φηη εμππεξεηεί ε αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
έξγνπ;



Σίζεληαη παηδαγσγηθά θαη εθπαηδεπηηθά θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ
θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ;



Ώπνηειεί ε βειηίσζε ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο πξσηαξρηθφ ζηφρν ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ;
Δξεπλεηηθά Απνηειέζκαηα

Ξεθηλψληαο ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζηαηηζηηθήο κειέηεο θαη, απνζαθελίδνληαο
αξρηθά ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο, παξαηεξείηαη φηη ην 38,2% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ
έξεπλα είλαη άλδξεο θαη ην 61,8% γπλαίθεο, ελψ ην 7,9% ησλ εξσηεζέλησλ είλαη ειηθίαο θάησ ησλ 40 εηψλ, ην
31,6% κεηαμχ 41 θαη 50 εηψλ, ην 55,3% ησλ εξσηεζέλησλ κεηαμχ 51 θαη 60 εηψλ θαη ην 5,3% άλσ ησλ 60 εηψλ.
Παξάιιεια, ην 2,6% ησλ εξσηεζέλησλ ζεκεηψλνπλ έσο 5 έηε πξνυπεξεζίαο, ην 6,6% σο 10 έηε, ην 30,3% έσο
15 έηε θαη ην 60,5% πεξηζζφηεξα απφ 15 έηε, ελψ ην 92,1% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο είλαη κφληκνη, ην
2,6% δηεπζπληέο θαη ην 5,3% ππνδηεπζπληέο. Σν γεγνλφο φηη ζηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ θαζεγεηέο ζρνιείσλ ηεο
Αηεχζπλζεο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο Ώλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο θαζψο επίζεο θαη ν πεξηνξηζκέλνο
αξηζκφο ησλ ζπληαμηνδνηήζεσλ θαη ησλ λέσλ δηνξηζκψλ είρε σο απνηέιεζκα λα ππάξμνπλ πεξηνξηζκνί ζην
δείγκα καο, θπξίσο σο πξνο ηελ ειηθία θαη ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο, Σέινο, ην 23,7% ησλ εξσηεζέλησλ είλαη
θάηνρνη άιινπ πηπρίνπ ΏΒΕ, ην 21,1% απφθνηηνη ΏΠΏΕΣΒ ΒΠΠΏΕΚ, ην 36,8% ΠΒΚ, ην 38,2% είλαη θάηνρνη
κεηαπηπρηαθνχ θαη ην 6,6% δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο.
ε ζρέζε κε ηνπο θνξείο πνπ ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη
γηα ηε δηαπίζησζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ εμ απηψλ δηελεξγείηαη αλάιπζε παξαγφλησλ ε νπνία απνδίδεη δχν
παξάγνληεο. Ο πξψηνο παξάγνληαο αθνξά ηνπο θνξείο εθηφο ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ν δεχηεξνο ηνπο
θνξείο εληφο ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο.πσο πξνθχπηεη νη θνξείο εληφο ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο θξίλνληαη
πεξηζζφηεξν αξκφδηνη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ (Μ.Ο.=3,72, Σ.Ώ.=0,90) θαη ηδηαίηεξα ν
ζχιινγνο δηδαζθφλησλ θαη νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Ώληίζεηα, νη θνξείο εθηφο ζρνιηθνχ
πεξηβάιινληνο δελ θξίλνληαη ηδηαίηεξα αξκφδηνη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ (Μ.Ο.=2,80,
Σ.Ώ.=0,91).
Πίλαθαο 1
Φνξείο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ
Μ.Ο.

Σ.Ώ.

ρνιηθφο ζχκβνπινο

3,29

1,04

Πξντζηάκελνο Βπηζηεκνληθήο Καζνδήγεζεο

3,28

1,13

Ώλεμάξηεηε Ώξρή

3,04

1,44

Αηεπζπληήο εθπαίδεπζεο

2,49

1,14

Πεξηθεξεηαθφο Αηεπζπληήο

1,91

0,95

Φνξείο εθηφο ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο

2,80

0,91

Βθπαηδεπηηθφο

4,07

1,04

Αηεπζπληήο ζρνιείνπ

3,80

0,97

χιινγνο δηδαζθφλησλ

3,64

1,24

Τπνδηεπζπληήο ζρνιείνπ

3,36

1,27

Φνξείο εληφο ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο

3,72

0,90
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Ώπφ ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα πξνθχπηεη φηη ν βαζκφο πνπ ε αμηνιφγεζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ζηνηρεία πνπ ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
ζπζηήκαηνο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζε ζρέζε κε ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία.
Βηδηθφηεξα, ηδηαίηεξα πςειφο είλαη ν βαζκφο πνπ ε αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ηε βειηίσζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο γεληθά (Μ.Ο.=4,16, Σ.Ώ.=1,07), ηελ αλάδεημε ησλ «θαιψλ» πξαθηηθψλ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο (Μ.Ο.=4,13, Σ.Ώ.=1,20) θαη ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
θαη ησλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο (Μ.Ο.=4,00, Σ.Ώ.=1,29).
Πίλαθαο 2
χλδεζε ηεο αμηνιφγεζεο
Μ.Ο.

Σ.Ώ.

Με ηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο

4,16

1,07

Με ηελ αλάδεημε ησλ «θαιψλ» πξαθηηθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ
ζηειερψλ εθπαίδεπζεο

4,13

1,20

Με ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο

4,00

1,29

Με ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο

3,95

1,24

Με ηε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ επηινγήο ησλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο

3,78

1,32

Με ηε βειηίσζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη
ησλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο

3,76

1,34

Με ηε κηζζνινγηθή εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ

2,17

1,47

χλδεζε γηα ηε βειηίσζε ηνπ παξερφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ

3,71

0,94

χλδεζε γηα ην άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία

3,57

1,06

Βπίζεο, θξίλεηαη φηη ε αλαηξνθνδφηεζε θαη ε ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή (Μ.Ο.=3,93, Σ.Ώ.=1,28), φπσο επίζεο θαη ε ελεκέξσζε θαη ν
θνηλφο πξνγξακκαηηζκφο ηνκέσλ, δηαδηθαζηψλ θαη θξηηεξίσλ κε βάζε ηα θνηλσληθν-εθπαηδεπηηθά δεδνκέλα ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο(Μ.Ο.=3,75, Σ.Ώ.=1,24).
ε ζρέζε κε ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπλνιηθή απνηίκεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο νη θπξηφηεξνη θξίλεηαη λα είλαη ε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ
(Μ.Ο.=3,88, Σ.Ώ.=1,06). Ώληίζεηα, κηθξφηεξε είλαη ε επηξξνή πνπ αζθεί ε επίδνζε ησλ καζεηψλ (Μ.Ο.=2,47,
Σ.Ώ.=0,99) θαη ε θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπο (Μ.Ο.=2,89, Σ.Ώ.=1,05).
Πίλαθαο 3
Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπλνιηθή απνηίκεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο
Μ.Ο.

Σ.Ώ.

Δ επίδνζε ησλ καζεηψλ

2,47

0,99

Δ θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ (ζηάζεηο / αμίεο)

2,89

1,05

Σα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα

3,21

1,06

Δ δηδαζθαιία

3,55

1,05

Δ δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ

3,88

1,06

Σέινο, ν βαζκφο πνπ νη εξσηεζέληεο ζεσξνχλ φηη ε αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απνηειεί κηα
ζεκαληηθή δηαδηθαζία αλαηξνθνδφηεζεο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ είλαη αξθεηά πςειφο,
ελψ αλάινγνο είλαη ν βαζκφο πνπ ζεσξνχλ φηη ε αμηνιφγεζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε
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ηεο εθπαίδεπζεο θαη φηη επαγγεικαηηθή εμέιημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ αμηνιφγεζή ηνπ.
Υακειφηεξνο είλαη ν βαζκφο πνπ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα πηζηεχνπλ φηη ε αμηνιφγεζε κπνξεί λα κεηψζεη
ηελ απηνλνκία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπ θαη φηη εθφζνλ ε πνιηηεία ζηεξίδεη θαη ζπληεξεί
ηε δεκφζηα εθπαίδεπζε, έρεη ην δηθαίσκα λα αμηνινγεί ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Σέινο, νη εξσηεζέληεο δε
ζεσξνχλ φηη ε αμηνιφγεζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε κείσζε ηνπ θχξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
Πίλαθαο 4
ηνηρεία πνπ εμππεξεηεί ε αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
Μ.Ο.

Σ.Ώ.

3,82

1,38

3,50

1,39

Σελ αλάιεςε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ επζπλψλ πνπ ηνπο
αλαινγνχλ.

3,33

1,22

Σελ επηινγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέζεηο ζηειερψλ εθπαίδεπζεο.

3,20

1,36

Σελ ελνρνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο αδπλακίεο θαη ηα
πξνβιήκαηα ηεο εθπαίδεπζεο.

3,14

1,36

Σνλ πεξηνξηζκφ ηεο παηδαγσγηθήο ειεπζεξίαο θαη ηεο απηνλνκίαο
ησλ εθπαηδεπηηθψλ.

2,92

1,41

Σε βειηίσζε ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο ζην ζρνιείν.
Σελ αλαηξνθνδφηεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ην έξγν ηνπο,
έηζη ψζηε λα βειηησζεί ε πνηφηεηά ηνπ.

Ώλαθνξηθά κε ηνπο ζηφρνπο πνπ εμππεξεηεί ε αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ν θπξηφηεξνο παξαηεξείηαη φηη
είλαη ε βειηίσζε ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο ζην ζρνιείν, ελψ αθνινπζεί βάζεη ησλ κέζσ βαζκνινγηψλ ε
αλαηξνθνδφηεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ην έξγν ηνπο, έηζη ψζηε λα βειηησζεί ε πνηφηεηά ηνπ.
Αεπηεξεχνληεο ζηφρνη παξνπζηάδνληαη λα είλαη ε αλάιεςε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ επζπλψλ πνπ ηνπο
αλαινγνχλ, ε επηινγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέζεηο ζηειερψλ εθπαίδεπζεο θαη ε ελνρνπνίεζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο αδπλακίεο θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο εθπαίδεπζεο, ελψ κηθξφηεξεο ζεκαζίαο είλαη ν
πεξηνξηζκφο ηεο παηδαγσγηθήο ειεπζεξίαο θαη ηεο απηνλνκίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
Πίλαθαο 5
Γεληθέο απφςεηο πεξί αμηνιφγεζεο
Μ.Ο.

Σ.Ώ.

Δ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ απνηειεί κηα ζεκαληηθή δηαδηθαζία
αλαηξνθνδφηεζεο κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ.

3,67

1,17

Δ αμηνιφγεζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο
εθπαίδεπζεο

3,55

1,29

Δ επαγγεικαηηθή εμέιημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ
αμηνιφγεζή ηνπ

3,54

1,47

Δ αμηνιφγεζε κπνξεί λα κεηψζεη ηελ απηνλνκία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ
άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπ

3,17

1,46

Δ πνιηηεία ζηεξίδεη θαη ζπληεξεί ηε δεκφζηα εθπαίδεπζε, έρεη ην δηθαίσκα
λα αμηνινγεί ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία

2,91

1,35

Δ αμηνιφγεζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε κείσζε ηνπ θχξνπο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ

2,66

1,29
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χλνςε
Δ παξαπάλσ ζηαηηζηηθή αλάιπζε αλέδεημε κηα ζεηξά ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηελ
αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Ώξρηθά πξνέθπςε φηη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ, ηα ζηειέρε ηεο
εθπαίδεπζεο, ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ θαζψο θαη νη ζρνιηθέο κνλάδεο απνηεινχλ βαζηθά αληηθείκελα ηεο
αμηνιφγεζεο, κε ζεκαληηθφηεξε κνξθή απηήο ηελ απηναμηνιφγεζε αιιά θαη ηελ εζσηεξηθή θαη ζπλδπαζκέλε
αμηνιφγεζε. Χο θπξηφηεξνη θνξείο δηελέξγεηαο ηεο αμηνιφγεζεο επηιέγνληαη θνξείο εληφο ηνπ ζρνιηθνχ
πεξηβάιινληνο θαη ηδηαίηεξα νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί αιιά θαη νη δηεπζπληέο κε θχξην ζηφρν ηεο αμηνιφγεζεο ηε
ζχλδεζή ηεο κε ζηνηρεία πνπ νδεγνχλ ζηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη εξσηεζέληεο ζεσξνχλ
ζε κεγάιν βαζκφ φηη ε αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε δηάθνξεο κνξθέο επηκφξθσζεο, ρσξίο φκσο λα
θξίλνπλ απαξαίηεηε ηε ζεζκνζέηεζε Ώλεμάξηεηεο Ώξρήο Βθπαηδεπηηθήο Ώμηνιφγεζεο, ελψ ηδηαίηεξα
ζεκαληηθά απνηππψλνληαη λα είλαη ηα επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηαδηθαζία
θξίζεο ηεο δηδαθηηθήο θαη παηδαγσγηθήο ηθαλφηεηάο ηνπο.
πκπεξάζκαηα
Ώπφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο πξνέθπςε φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξεί
ηελ εζσηεξηθή αμηνιφγεζε – απηναμηνιφγεζε θαηαιιειφηεξε έλαληη ηεο εμσηεξηθήο. Δ εμσηεξηθή γίλεηαη ελ
κέξεη απνδεθηή κε ηελ πξνυπφζεζε λα ιεηηνπξγήζεη ζπλδπαζηηθά κε ηελ εζσηεξηθή απηναμηνιφγεζε. Βπίζεο,
αλαγλσξίδεηαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο, θαζψο ζπκβάιιεη ζηελ αλάδεημε θαιψλ πξαθηηθψλ ηφζν ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, φζν θαη ησλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο. πληειεί ζηελ πνηνηηθή βειηίσζε ηεο παξερφκελεο
εθπαίδεπζεο εθφζνλ δηελεξγείηαη κέζα απφ δηαδηθαζίεο αλαηξνθνδφηεζεο δίρσο λα κεηαηξέπεηαη ζε θξηηήξην
βαζκνινγηθήο ή κε εμέιημεο ησλ αμηνινγνχκελσλ εθπαηδεπηηθψλ.
ζνλ αθνξά ηνπο θνξείο πνπ ζα δηελεξγήζνπλ ηελ εζσηεξηθή αμηνιφγεζε, πην αξκφδηνη ζεσξνχληαη νη
άκεζα εκπιεθφκελνη ζηε ζρνιηθή κνλάδα (εθπαηδεπηηθνί, δηεπζπληήο/ππνδηεπζπληήο), ελψ εθηφο ηεο ζρνιηθήο
θνηλφηεηαο αμηνινγφηεξε θξίλεηαη κηα Ώλεμάξηεηε Ώξρή Βθπαηδεπηηθήο Ώμηνιφγεζεο, ζηειερσκέλε απφ ηνλ
Πεξηθεξεηαθφ Αηεπζπληή θαη ηνλ Αηεπζπληή Βθπαίδεπζεο.
Οη εξσηεζέληεο εθπαηδεπηηθνί ηφληζαλ ηδηαίηεξα ηελ αλαγθαηφηεηα δηαξθνχο θαη νπζηαζηηθήο
επηκφξθσζεο θαη φηη θαηά ηελ αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα ζπλεθηηκψληαη ε εθπαηδεπηηθή ηνπο επάξθεηα θαη ηα
επαγγεικαηηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, φπσο εθαξκνγή θαηλνηφκσλ δξάζεσλ, βαζκφο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ
δηεπζπληή θαη ηνλ χιινγν Αηδαζθφλησλ, ην ήζνο, θά.
Σέινο, ζπγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο κε έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί
ζην παξειζφλ δελ παξαηεξήζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο, σο πξνο ηνλ ηξφπν κε ηνλ
νπνίναληηιακβάλνληαη νη εθπαηδεπηηθνί, ηελ πξννπηηθή ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ.
Ώπνδεηθλχεηαη ε ζπνπδαηφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο θαη
ε ζεηηθή ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηελ εζσηεξηθή – απηναμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ
απνδερφκελε ηελ εμσηεξηθή αμηνιφγεζε φηαλ απηή ιεηηνπξγεί ζπλδπαζηηθά κε ηελ απηναμηνιφγεζε ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο.Δ νπζηαζηηθή θαη ζπλερή επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεί αλαγθαηφηεηα γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ ζχγρξνλσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ (Ώζαλαζίνπ & Γεσξγνχζε, 2006;
Υατδεκελάθνπ, 2006;Γνπγαλέιε, Καθεηδφπνπινο, νθνχ, & Σζάθνο, 2007;Πίνο, 2013).
Αληί Δπηιφγνπ
Δ αλαβάζκηζε ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο απνηειεί αλαγθαηφηεηα, πνπ ζα πξέπεη λα
ζηεξηρζεί ζε έλα νινθιεξσκέλν θαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
έξγνπ. Σν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο πνπ ζα επηιερζεί, ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζπζηεκαηηθά θαη λα ζέβεηαη ηηο
αθαδεκατθέο ειεπζεξίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο εθάζηνηε ζρνιηθήο κνλάδαο. Γηα
λα απνηειέζεη ε αμηνιφγεζε κία δηαδηθαζία ε νπνία ζα είλαη θνηλά απνδεθηή γηα ηνλ παηδαγσγηθφ ηεο ξφιν, ζα
πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ αμηνπηζηία, εγθπξφηεηα σο πξνο ηα θξηηήξηα ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο.
Με ηε ζπζηεκαηηθή εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ζε φιεο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, πεηπραίλεηαη ε
δεκηνπξγία «θνπιηνχξαο αμηνιφγεζεο» κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο απηνλνκίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη
ηελ εμνηθείσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο.
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
ην πιαίζην ησλ ζεκεξηλψλ θαη ζπλερψο κεηαβαιιφκελσλ θαη δπζρεξψλ θνηλσληθψλ – πνιηηηζκηθψλ ζπλζεθψλ,
ην ζρνιείν θαιείηαη λα δηαρεηξηζηεί φρη κφλν ηηο ρακειέο αθαδεκατθέο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ αιιά θαη
πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη πξνζαξκνγήο ηνπο κέζα ζην ρψξν απηφ. Αξσγφο ζ‘ απηή ηελ πξνζπάζεηα θαίλεηαη
λα κπνξεί λα αζθήζεη ν θιάδνο ηεο πκβνπιεπηηθήο. ην παξφλ άξζξν παξνπζηάδνληαη αξρηθά νη παξάγνληεο πνπ
ζπληζηνχλ αλαγθαία ηε πκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία ζην ζρνιείν. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα
πξνζδηνξηζηεί ε έλλνηα ηεο πκβνπιεπηηθήο κέζα απφ ην αληηθείκελν ηεο, ηηο αξρέο ηεο θαη ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο
ηεο. Ζ πκβνπιεπηηθή αζθείηαη είηε απφ εμεηδηθεπκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο είηε απφ ςπρνιφγνπο πνπ αλαιακβάλνπλ
ην ξφιν ηνπ πκβνχινπ ν νπνίνο ρξεηάδεηαη λα δηαθαηέρεηαη απφ νξηζκέλα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά εθείλα δειαδή
ηεο ελζπλαίζζεζεο, ηεο ζεηηθήο απνδνρήο θαη ηεο γλεζηφηεηαο. Έγηλε κηα πξνζπάζεηα κέζσ κηαο κηθξήο θιίκαθαο
έξεπλα λα απνηππσζεί ε θαηάζηαζε ζην Γεπηεξνβάζκηα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα αλαθνξηθά κε ην ζεζκφ ηεο
πκβνπιεπηηθήο θαη ην ξφιν ησλ ιεηηνπξγψλ – πκβνχισλ. Δμεηάζηεθαλ δειαδή νη αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθψλ
Γπκλαζίσλ θαηΛπθείσλ ζηνπο λνκνχο Κνδάλεο θαη Υαιθηδηθήο πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε ζηάζε ηνπο απέλαληη
ζηε ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δίλνπλ ζεκαληηθά θαη αμηνπνηήζηκα ζηνηρεία γηα ηε
δηεμαγσγή πεξαηηέξσ εξεπλψλ ζρεηηθά κε ην νθέιε θαη ηα κεηνλεθηήκαηά ηεο πκβνπιεπηηθήο θαηά ηελ εθαξκνγή
ηεο ζην ειιεληθφ ζρνιείν.
Λέμεηο – θιεηδηά: πκβνπιεπηηθή, Αεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζχκβνπινο, καζεηέο, εθπαηδεπηηθνί

1.ΔΗΑΓΧΓΖ
Δ πκβνπιεπηηθή απνηειεί έλαλ ζρεηηθά θαηλνχξην επηζηεκνληθά θιάδν αθνχ αλαπηχρζεθε θαη
δηακνξθψζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 19 νπ αηψλα. Κάλνληαο βέβαηα κηα αλαδξνκή ζην παξειζφλ κπνξεί θαλείο
λα εληνπίζεη φηη ηφζν ην ζεσξεηηθφ πιαίζην φζν θαη νη ιεηηνπξγίεο ηεο πκβνπιεπηηθήο κε ηε ζεκεξηλή ηνπο
κνξθή πξνυπήξραλ ήδε απφ ηελ αξραηφηεηα. πγθεθξηκέλεο αλαθνξέο ζε θείκελα πξνεξρφκελα απφ ηελ
Ώίγππην, ηελ Κίλα θαη ηελ Ώξραία Βιιάδα πηζηνπνηνχλ ηελ χπαξμε κηαο πξψηεο κνξθήο πκβνπιεπηηθήο. ηελ
«Πνιηηεία» ηνπ Πιάησλα γηα παξάδεηγκα, φπνπ πξνηείλεηαη έλα ζχζηεκα νξγάλσζεο ηεο θνηλσλίαο ζην νπνίν
νη ξφινη είλαη θαηαλεκεκέλνη κε βάζε ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ αηφκνπ θαη ηηο αλάγθεο ηνπ ζπλφινπ, βξίζθνπκε
αλαθνξέο ζε ζέκαηα πκβνπιεπηηθήο (άικνλη, 2004).
Σα ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε ζχγρξνλε επνρή είλαη νη ξαγδαίεο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο, ηα λεφηεξα
θηινζνθηθά θαη θνηλσληθά ξεχκαηα, νη λέεο πνιηηηθέο ηδενινγίεο κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο θνηλσλίαο θέξλνπλ ηνλ
άλζξσπν αληηκέησπν κε λένπο φξνπο θαη λέα δεδνκέλα πνπ ηνπ ήηαλ άγλσζηα κέρξη ηψξα. Γηα λα κπνξέζεη
επνκέλσο ην άηνκν λα πξνζαξκνζηεί ζηηο λέεο ηερλνινγηθέο θαη θνζκνζεσξηαθέο αιιαγέο θαη λα κπνξεί λα
εληάζζεηαη νκαιά ζηε λέα δηακνξθσκέλε θνηλσλία ρξεηάδεηαη ηε πκβνπιεπηηθή ε νπνία βξίζθεη εθαξκνγή ζε
δχν βαζηθνχο ηνκείο: ηνπ Βπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηεο Φπρηθήο Τγείαο.
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ε κηα ζχγρξνλε θνηλσλία ζπλερνχο αβεβαηφηεηαο πνπ φια κεηαβάιινληαη κε ηιηγγηψδε ηαρχηεηα ην
άηνκν επηβάιιεηαη λα δηαθνξνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ηνπ θαη ηνπο ηξφπνπο δηαρείξηζήο ηνπο γηα λα κπνξέζεη λα
αληαπεμέιζεη ζηελ θνηλσληθή, θηινζνθηθή θαη αμηνινγηθή ξεπζηφηεηα θαη κεηαβαηηθφηεηα ηεο επνρήο. Δ
αλάγθε επνκέλσο γηα ηε ζεζκνζέηεζε θνξέσλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνλ άλζξσπν λα βειηηψζεη θαη λα
αλαπξνζαξκφζεη ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο άιινπο θαη κε ην πεξηβάιινλ πξνβάιιεη επηηαθηηθή. Σν ξφιν απηφ
θαιείηαη λα αλαιάβεη ε πκβνπιεπηηθή.
Σν ζρνιείν, σο ζχζηεκα αλνηρηφ ζηελ θνηλσλίαθαη ζηηο αιιαγέο ηεο, δελ κπνξεί λα παξακείλεη
αλεπεξέαζην απφ ηηο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη ηερλνινγηθέο αιιαγέο. Άιισζηε, ε εθπαίδεπζε ζήκεξα δε
ζηνρεχεη κφλν ζηελ παξνρή ζηείξσλ γλψζεσλ αιιά πξνζπαζεί λα θαιιηεξγήζεη θαη ηηο θνηλσληθέο,
ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ςπρνινγηθέο δεμηφηεηεο ζην καζεηή κεηαβάιινληαο ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε
παηδαγσγνχ – ςπρνιφγνπ (Μαιηθηψζε – ΛνΎδνπ , 2012). Ο εθπαηδεπηηθφο δειαδή νθείιεη εθηφο απφ θαιφο
δάζθαινο λα είλαη θαη θαιφο ζχκβνπινο θαη εκςπρσηήο. Βίλαη θαζήθνλ ηνπ πιένλ λα δεκηνπξγήζεη κηα
πνηνηηθά αλαβαζκηζκέλε ζπκβνπιεπηηθή ζρέζε κε ηνπο καζεηέο ηνπ πνπ ζα βνεζήζεη ζηελ πην νκαιή
ςπρνθνηλσληθή αλάπηπμή ηνπο, πινπνηψληαο έηζη ην ζπκβνπιεπηηθφ ηνπ ξφιν (Παπαθσλζηαληίλνπ, 2011).
Παξάιιεια, ην ζρνιείν έξρεηαη αληηκέησπν κε ηε δηαθνξεηηθφηεηα αιιά θαη ηελ απνδνρή ηνπ θάζε καζεηή
πνπ απνηειεί κηα μερσξηζηή νληφηεηα κε ηα δηθά ηεο μερσξηζηά ραξαθηεξηζηηθά, ηηο αδπλακίεο θαη ηηο
ηδηαηηεξφηεηεο ηεο αιιά θαη ην κνλαδηθφ καζεζηαθφ πξνθίι ηνπ θαζελφο. Γηα λα πξνζαξκνζηεί ν καζεηήο ζην
επξχηεξν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ αιιά θαη ζηηο ππννκάδεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ θξίλεηαη αλαγθαία πνιιέο θνξέο ε
θαζνδήγεζε θαη ε παξνρή ζπκβνπιψλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (άικνλη, 2004).
ΐαζηθφο ζηφρνο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν ν ζεκεξηλφο
εθπαηδεπηηθφο ηεο Αεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γλσξίδεη θαη θαηαλνεί ηε ζεκαζία θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο
πκβνπιεπηηθήο ζην δηδαθηηθφ ηνπ έξγν αιιά θαη θαηά πφζν είλαη ζε ζέζε λα αλαιάβεη κφλνο ηνπ ην ξφιν απηφ
ή εάλ ζεσξεί φηη ε ζπλεηζθνξά ηνπ εηδηθνχ ζηε πκβνπιεπηηθή είλαη πην απνηειεζκαηηθή. Ο ιφγνο επηινγήο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο απνηέιεζε ην γεγνλφο φηη ηα θαηαξηηζκέλα ζηειέρε ζην ρψξν ηεο πκβνπιεπηηθήο είλαη
ειάρηζηα, ε ειιεληθή βηβιηνγξαθία πεξηνξηζκέλε, νη ζπνπδέο θαη ε έξεπλα ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν
ζρεδφλ αλχπαξθηεο. Καηά ζπλέπεηα ε πκβνπιεπηηθή πνξεχεηαη πξνο άγλσζηε θαηεχζπλζε ζην ειιεληθφ
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ελψ ε εθαξκνγή ηεο γίλεηαη ρσξίο ζχζηεκα θαη άλαξρα (Αεκεηξφπνπινο, 1999 α).

2.Ο ΘΔΜΟ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ
2.1 ΔΝΝΟΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ
Οη νξηζκνί πνπ έρνπλ δνζεί γηα ηε πκβνπιεπηηθή είλαη αξθεηνί θαη επεξεάδνληαη απφ ηηο δηάθνξεο ζεσξίεο
πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα λα βνεζήζνπλ ην άηνκν λα αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο . Κάπνηνη
ζεσξεηηθνί εζηηάδνπλ ηνλ νξηζκφ ηνπο ζηε ζπνπδαηφηεηα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζρέζεο πνπ αλαπηχζζεηαη
αλάκεζα ζην άηνκν πνπ αληηκεησπίδεη θάπνην πξφβιεκα θαη ζηνλ επαγγεικαηία - εηδηθφ χκβνπιν πνπ, ιφγσ
ησλ επηζηεκνληθψλ ηνπ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, ζα αλαιάβεη λα παξέρεη ηελ αλάινγε βνήζεηα. Ο CarlRogers
(1942) ιφγνπ ράξε, ππνγξακκίδεη φηη:
«ε επηηπρεκέλε ζπκβνπιεπηηθή είλαη κηα ζαθψο νξγαλσκέλε θαη επηηξεπηηθή ζρέζε, πνπ δίλεη ζηνλ
πειάηε ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζεη απηνγλσζία, ζε βαζκφ πνπ λα κπνξεί λα θάλεη ζεηηθά βήκαηα πξνο ηελ
θαηεχζπλζε ηελ νπνία ηνπ έρεη ππνδείμεη ν λένο ηνπ πξνζαλαηνιηζκφο» θαη ζπλερίδεη ιέγνληαο φηη «ε
ζπκβνπιεπηηθή ζπλίζηαηαη ζε κηα ζεηξά άκεζσλ επαθψλ κε ην άηνκν, ζθνπφο ησλ νπνίσλ είλαη λα ηνπ
πξνζθέξνπλ βνήζεηα ψζηε λα αιιάμεη ηηο ζηάζεηο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ» (Μαιηθηψζε - ΛνΎδνπ , 2012).
Οη πκπεξηθνξηζηέο, φπσο νη Krumboltz θαη Thoresen (1976), απφ ηελ άιιε έδσζαλ έκθαζε ζηε
ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία ηνλίδνληαο φηη «ζπκπεξηθνξηζηηθή ζπκβνπιεπηηθή είλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία νη
άλζξσπνη βνεζηνχληαη λα κάζνπλ πψο λα επηιχνπλ κεξηθά δηαπξνζσπηθά ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηά ηνπο θαη
λα παίξλνπλ απνθάζεηο»(Μαιηθηψζε - ΛνΎδνπ , 2012). Ο Pattersonζηνλ νξηζκφ ηνπ πξνβάιιεη ηφζν ην ζηνηρείν
ηεο ζπκβνπιεπηηθήο δηαδηθαζίαο φζν θαη ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζρέζεο θαη εξκελεχεη ηε πκβνπιεπηηθή σο κηα
«… δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη έλα ηδηαίηεξν είδνο ζρέζεο κεηαμχ ελφο αλζξψπνπ πνπ δεηάεη βνήζεηα επεηδή
αληηκεησπίδεη θάπνην ςπρνινγηθφ πξφβιεκα θαη ελφο άιινπ αλζξψπνπ πνπ έρεη εθπαηδεπηεί γηα λα παξέρεη ηέηνηνπ
είδνπο βνήζεηα» (Μαιηθηψζε - ΛνΎδνπ , 2012, άικνλη, 2004).
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πκβνπιεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ε νπνία ιακβάλεη ρψξα είηε ζε αηνκηθφ είηε ζε
νκαδηθφ επίπεδν, έλαο εηδηθφο ζπλεμεηάδεη ζέκαηα ή πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινχλ έλα ή πεξηζζφηεξα άηνκα θαη
δηεπθνιχλεη ηε ιχζε ηνπο. Μεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ αλαπηχζζεηαη κηα ζπζηεκαηηθή θαη νξγαλσκέλε
ζρέζε, ε ζπκβνπιεπηηθή ζρέζε πνπ απνηειεί θαη ηνλ βαζηθφ άμνλα πινπνίεζεο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο
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παξέκβαζεο. Σν πιαίζην κέζα ζην νπνίν ιακβάλεη ρψξα ε ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία είλαη ζπγθεθξηκέλν θαη
άξηην νξγαλσκέλν πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε δηαδηθαζία θαη λα απμεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο
(Αεκεηξφπνπινο, 1999α).
ηαλ ην πεξηερφµελν ηεο πµβνπιεπηηθήο νξηνζεηείηαη ζε ζπλάξηεζε µε ην ρψξν εθαξµνγήο ηεο, πνπ
ζηελ πεξίπησζή µαο είλαη ν ζρνιηθφο, θαη απνθαζίδεηαη πνηεο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο αμηνπνηνχληαη ζηελ
πεξίπησζε απηή, ηφηε µηιάµε γηα ρνιηθή πµβνπιεπηηθή .«Ζ ρνιηθή πµβνπιεπηηθή (school counseling), είλαη
ν θιάδνο µέζσ ηνπ νπνίνπ εθαξµφδεηαη ε ζπµβνπιεπηηθή ζην ζρνιείν, θαηά θαλφλα απφ ηνλ εμεηδηθεπµέλν ζηελ
εθαξµνγή ηεο ζηελ εθπαίδεπζε ζχµβνπιν (school counselor), ή ηνλ εμεηδηθεπµέλν εθπαηδεπηηθφ, αλάινγα µε ην
ζχζηεµα. πλήζσο, ν φξνο αλαθέξεηαη ζηελ εθαξµνγή ηεο πµβνπιεπηηθήο ζηελ πξσηνβάζµηα θαη δεπηεξνβάζµηα
εθπαίδεπζε» (Αεκεηξφπνπινο, 1999α).

2.2 ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ
ΐαζηθφο ζηφρνο φισλ ησλ ζεσξηψλ πκβνπιεπηηθήο ζεσξείηαη ε εμαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ
πξνυπνζέζεσλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ηα άηνµα/ζπµβνπιεπφµελνπο, λα θηάζνπλ ζε έλα επίπεδν απηνλνκίαο θαη
κεγαιχηεξεο απηνγλσζίαο, ψζηε λα πεηχρνπλ µηα εθνχζηα επνηθνδνµεηηθή αιιαγή ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο.
«Ζ αιιαγή απηή ζην άηνµν µπνξεί λα αθνξά ηε ζπµπεξηθνξά ηνπ, ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπ ή µηα ζπλνιηθή
αλαδφµεζε ησλ εζσηεξηθψλ λνεµαηηθψλ θαη ζπλαηζζεµαηηθψλ ζρεµάησλ ηνπ» (Κνζµίδνπ-Hardy &
Γαιαλνπδάθε-Ράπηε, 1996), µε απνηέιεζµα ηε µείσζε ηεο εζσηεξηθήο ζχγθξνπζεο θαη ηε ρξεζηµνπνίεζε φιν
θαη πεξηζζφηεξεο ελέξγεηαο γηα ηε ζπγθξφηεζε θαη θαιπηέξεπζε ηεο δσήο ηνπο .
Δ πµβνπιεπηηθή ππνδειψλεη ζηήξημε ζηνπο αλζξψπνπο λα βνεζήζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο λα ζθέθηεηαη
πην ζεηηθά θαη γηα ηνπο ίδηνπο θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο, αιιά θαη γηα ηηο αληίμνεο ζπλζήθεο ησλ πξνβιεµάησλ
πνπ θαινχληαη λ' αληηµεησπίζνπλ (Μπξνχδνο & Ράπηε, 2001α). Σα πξνβιήµαηα ηνπ αηφµνπ µπνξνχλ λα έρνπλ
ζρέζε µε ην θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ θαη ηδηαίηεξα µε ηνπο „ζεµαληηθνχο άιινπο‟, φπνπ „ζεµαληηθνί άιινη‟
ζεσξνχληαη νη γνλείο, νη θίινη, νη εθπαηδεπηηθνί θαη φζνη είλαη δπλαηφλ λα αζθήζνπλ άµεζε επίδξαζε ζην άηνµν
(Kξίβαο, 2008).
Καηά ηελ πνξεία ηεο πκβνπιεπηηθήο δηαδηθαζίαο ρξεηάδεηαη λα αλαπηπρζεί έλα ζπλαηζζεκαηηθφ θιίκα
απνδνρήο, αζθάιεηαο θαη εκπηζηνζχλεο πνπ ζα βνεζήζεη ην άηνκν λα εμεξεπλήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα έξζεη
ζε κεγαιχηεξε επαθή κε ηα δηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα (Κνζµίδνπ-Hardy & Γαιαλνπδάθε-Ράπηε, 1996). Έηζη ζα
απνθηήζεη ζηγά ζηγά απηνγλσζία θαη απηνέιεγρν ψζηε λα κπνξεί λα γίλεη έλα ππεχζπλν θαη νκαιά
πξνζαξκνζκέλν άηνκν ζηελ θνηλσλία, πνπ ζα πξσηαγσληζηεί ζηε δσή ηνπ ιακβάλνληαο απηνβνχισο
απνθάζεηο, ζέηνληαο ζηφρνπο, απνδερφκελνο ηνλ εαπηφ ηνπ, αληηζηαζκίδνληαο ηηο αδπλακίεο ηνπ ψζηε λα
νδεγεζεί ζε κεξηθή ή νιηθή απηνπξαγκάησζε (άικνλη, 2004).
Δ πκβνπιεπηηθή απνηειεί κηα απφ ηηο βαζηθέο δηαζηάζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη νθείιεη, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηε δηδαζθαιία, ηελ αγσγή θαη ηελ αμηνιφγεζε, λα παξέρεη βνήζεηα θαη πιεξνθνξίεο. Μέζα ζε
θιίµα θαηαλφεζεο θαη ειεπζεξίαο, αλαγλσξίδεηαη φηη ν µαζεηήο είλαη μερσξηζηφ άηνµν µε ηε δηθή ηνπ
πξνζσπηθφηεηα, ηηο δηθέο ηνπ επηζπµίεο θαη αλάγθεο. Ο ζεβαζµφο θαη ε απνδνρή ηνπ µαζεηή ηνλ βνεζνχλ λα
δεµηνπξγήζεη ζεηηθή απηνεηθφλα, ε αλάπηπμε ηεο νπνίαο πξέπεη λα απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο
πµβνπιεπηηθήο ζηελεθπαίδεπζε (Μπξνχδνο, 1998).
Εδηαίηεξα ζηε Αεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε νη καζεηέο ρξεηάδνληαη ζηήξημε ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ
ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο ψζηε λα πηνζεηήζνπλ απνηειεζκαηηθέο αξρέο θαη δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο ηφζν
κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο φζν θαη κε άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο. Πέξαλ ηνχηνπ πνιινί έθεβνη παξνπζηάδνπλ
πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη πεηζαξρίαο ελψ άιινη αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα νηθνγελεηαθήο θχζεσο, φπσο
δηαδχγην, γνλείο κε δηάθνξεο κνξθέο εμάξηεζεο, πεξηζσξηνπνηεκέλνπο γνλείο θ.α. Αελ πξέπεη σζηφζν λα
μερλάκε ηε ζπλεηζθνξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεηηθά κε ην ζρεδηαζκφ, πξνγξακκαηηζκφ θαη ηε ιήςε
εθπαηδεπηηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ απνθάζεσλ αιιά θαη ηνλ επξχηεξν πξνζαλαηνιηζκφ ζηε δσή ηνπο,
ηεδεκηνπξγία ζεηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη ζηνπο άιινπο θαη ηελ απφθηεζε βαζηθψλ
δεμηνηήησλ δσήο θαη πξνζαξκνγήο ζην πεξηβάιινλ (Ώγγειφπνπινο, Πνιπδψξνπ & Πνιπδψξνπ, 2006).
2.3 Ο ΡΟΛΟ ΚΑΗ ΣΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ
πσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, νη ζηφρνη ηεο πκβνπιεπηηθήο παξέκβαζεο κπνξεί λα αθνξνχλ είηε
ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηφκνπ, είηε βαζχηεξε γλψζε ηνπ εαπηνχ ηνπ ή αιιαγή ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο
ηνπ, ψζηε λα απνθηήζεη απηνεθηίκεζε θαη λα νδεγεζεί ζηελ απηνπξαγκάησζή ηνπ. Βίλαη ζεκαληηθφ λα
δηεπθξηλίζνπκε ζην ζεκείν απηφ φηη νη ξφινη θαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ πκβνχινπ δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε
ην εηδηθφ πιαίζην εθαξκνγήο ηνπο.
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Πην ζπγθεθξηκέλα θαη ζχκθσλα πάληα κε ηνπο ζηφρνπο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο νη βαζηθνί ξφινη πνπ
κπνξεί λα αλαιάβεη έλαο χκβνπινο είλαη θπξίσο ηξεηο: πξνιεπηηθφο, εθπαηδεπηηθφο/εμειηθηηθφο θαη
ζεξαπεπηηθφο. ζνλ αθνξά ζηνλ πξνιεπηηθφ ξφιν, ν χκβνπινο πξνιακβάλεη, πξνβιέπεη ή θαη πνιιέο θνξέο
καηαηψλεη δηάθνξεο δπζθνιίεο πνπ κπνξεί λα εκθαληζηνχλ ζην κέιινλ. Ο δεχηεξνο ξφινο ηνπ πκβνχινπ είλαη
εθπαηδεπηηθφο/εμειηθηηθφο, βνεζάεη δειαδή ην άηνκν λα αμηνπνηήζεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηηο
δπλαηφηεηέο ηνπ θαη λα ηξνπνπνηήζεη εθείλεο ηηο ζηάζεηο ηνπ πνπ ηνλ θαζηζηνχλ κε απνηειεζκαηηθφ θαη
δπζιεηηνπξγηθφ ζηνλ θαζεκεξηλφ ηνπ βίν. Σέινο, ν χκβνπινο επηηειεί θαη ξφιν ζεξαπεπηηθφ κε ην λα ζηεξίδεη
ην άηνκν πνπ βηψλεη άκεζα θάπνηα θξίζηκε θαη πνιχ δχζθνιε θαηάζηαζε (Γψεο θαη Αεκεηξαθφπνπινο,
2004β).
εκαληηθφ ξφιν γηα κηα επηηπρεκέλε θαη απνηειεζκαηηθή ζπκβνπιεπηηθή πξνζέγγηζε παίδεη ε
πξνζσπηθή αλάπηπμε ηνπ πκβνχινπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζεσξεηηθή ελεκέξσζε θαη ηελ αλάπηπμε πξαθηηθψλ
δεμηνηήησλ. εκαληηθφ ζηνηρείν ζηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε ηνπ ζπκβνχινπ παίδεη ε ηθαλφηεηά ηνπ λα
απνθαιχπηεη πηπρέο ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ ηφζν ζηνλ εαπηφ ηνπ φζν θαη ζε απηνχο πνπ εκπηζηεχεηαη. «Μηα
εηιηθξηλά πξνζσπηθή ζρέζε κεηαμχ δχν αλζξψπσλ πεξηιακβάλεη απνθάιπςε ηνπ εαπηνχ ηνπ ελφο ζηνλ άιιν κε
πιήξε θαη απζφξκεηε εηιηθξίλεηα» (Jourard, 1969).
ιεο νη ζεσξίεο πκβνπιεπηηθήο (ςπραλαιπηηθέο, ζπκπεξηθνξηζηηθέο, πξνζσπνθεληξηθέο θαη άιιεο
ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο) ζπκθσλνχλ σο πξνο ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε ελζπλαίζζεζε, ε κε θηεηηθή δεζηαζηά θαη
ε απζεληηθφηεηα ζηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ πκβνχινπ θαη ηνπ πκβνπιεπφκελνπ. Ο Rogers επεζήκαλε φηη «ε
ηθαλφηεηα ηνπ ςπρνζεξαπεπηή λα κεηαδίδεη ελζπλαίζζεηε θαηαλφεζε θαη άλεπ φξσλ απνδνρή ζηνλ πειάηε, θαζψο
θαη ε ηθαλφηεηά ηνπ λα είλαη έλα απζεληηθφ θαη ζπγθξνηεκέλν άηνκν ζηε ζπκβνπιεπηηθή ζρέζε, απνηεινχλ ηηο δχν
‗απαξαίηεηεο θαη επαξθείο‘ πξνυπνζέζεηο γηα κηα επηηπρεκέλε ζεξαπεία» (Μαιηθηψζε-ΛνΎδνπ, 2012)
Με ηνλ φξν ελζπλαίζζεζε (empathy) ελλνείηαη ε ηθαλφηεηα ηνπ πκβνχινπ λα αληηιακβάλεηαη ηνλ
θφζκν ηεο πξνζσπηθήο αληίιεςεο ελφο άιινπ αλζξψπνπ, αλαθφπηνληαο ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ
ελππάξρνπλ ζε απηφλ, ζαλ λα είλαη ν άιινο άλζξσπνο (Nelson–Jones, 2009).Δ ελζπλαίζζεζε δειαδή νξίδεηαη
σο«ε ηθαλφηεηα ηνπ ζπµβνχινπ λα απνδεζµεχεηαη απφ ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ αληηιήςεηο θαη λα
µεηαθέξεηαη ζηε ζέζε ηνπ ζπµβνπιεπφµελνπ, ψζηε λα θαηαλνεί αθξηβψο πψο ληψζεη, ζθέθηεηαη θαη
αληηιαµβάλεηαη ηνλ θφζµν γχξσ ηνπ, ν άιινο, ν δηαθνξεηηθφο απφ απηφλ» (Μπισλά-Καιαβά, 2001). Πην
ζπγθεθξηκέλα ε ελζπλαίζζεζε πεξηιακβάλεη ηελ ελζπλαηζζεηηθή αθξφαζε (empatheticlistening) θαη ηε
κεηάδνζε ηεο ελζπλαίζζεζεο (communicatingempathy). Με ηελ ελζπλαηζζεηηθή αθξφαζε ν χκβνπινο
απνδέρεηαη, αλαγλσξίδεη, θαηαλνεί, ζπλαηζζάλεηαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ άιινπ, ζπκπεξηθέξεηαη κε απζεληηθφηεηα
παξακέλνληαο πάληα ν εαπηφο ηνπ. Ώπφ ηελ άιιε, ε κεηάδνζε ηεο ελζπλαίζζεζεο απνηειεί θαηαλφεζε ηνπ
ζπκβνπιεπφκελνπ ζε γλσζηηθφ επίπεδν (ηη ζθέθηεηαη) θαη ζε ζπκηθφ (ηη ληψζεη).
Ο φξνο δεζηαζηά ή άλεπ φξσλ ζεηηθή αλαγλψξηζε-απνδνρή ηνπ άιινπ (unconditional positive regard),
βαζίδεηαη ζηελ πεπνίζεζε φηη ην άηνκν είλαη έλα κνλαδηθφ, εμειηζζφκελν ζχζηεκα. Ο χκβνπινο αλαγλσξίδεη
ην άηνκν ζαλ έλα αμηφινγν πιάζκα πνπ ην απνδέρεηαη, ρσξίο λα ην επηθξίλεη, θαη είλαη πξφζπκνο λα αζρνιεζεί
κε ην ζέκα ηνπ (Μαιηθηψζε-ΛνΎδνπ, 2012).
Δ γλεζηφηεηα ή απζεληηθφηεηα (genuinessorcongruence) πνπ δηαζέηεη ν χκβνπινο πξέπεη λα ηνλ
βνεζνχλ λα είλαη ν εαπηφο ηνπ, λα παξακέλεη πξνζηηφο θαη λα κελ εγθισβίδεηαη ζην ξφιν ηνπ εηδηθνχ. Γηα λα
κπνξεί έλαο χκβνπινο λα ζπκπεξηθέξεηαη κε γλεζηφηεηα ρξεηάδεηαη λα δηαζέηεη ην ζηνηρείν ηεο απηνγλσζίαο.
«Ζ απηνγλσζία αλαθέξεηαη αθελφο ζηε γλψζε ησλ παξακέηξσλ εθείλσλ πνπ ζπληζηνχλ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ
αηφκνπ θαη θπξίσο ηηο ηθαλφηεηεο, δεμηφηεηεο, αλάγθεο, ελδηαθέξνληα, αμίεο, επηζπκίεο θαη ηδηνζπγθξαζία θαη
αθεηέξνπ ζηελ επσθειέζηεξε αμηνπνίεζή ηνπο απφ ην άηνκν. Ζ γλψζε ηνπ εαπηνχ απνηειεί ηε βάζε θάζε
ζπκβνπιεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη κπνξεί λα επηηεπρζεί είηε κέζσ ηεο ζπλέληεπμεο είηε κέζσ ηεο ρξήζεο εηδηθψλ
ςπρνκεηξηθψλ εξγαιείσλ (ηεζη)» (Κνπλελνχ, 2009).
Ο εθπαηδεπηηθφο πνπ έρεη απνθηήζεη ηε δεμηφηεηα ηεο ελζπλαίζζεζεο, ηεο άλεπ φξσλ απνδνρήο θαη ηεο
γλεζηφηεηαο, θαηαθέξλεη λα εληζρχεη ην παηδαγσγηθφ θαη δηδαθηηθφ ηνπ έξγν, δεκηνπξγψληαο ζηελ ηάμε έλα
θιίκα ζπλαηζζεκαηηθήο αζθάιεηαο, νπζηαζηηθήο επηθνηλσλίαο θαη γλεζηφηεηαο ησλ ζρέζεσλ πνπ κε ηε ζεηξά
ηνπο βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα απνθηήζνπλ απηνγλσζία, λα εξεπλήζνπλ, λα εθθξαζηνχλ, λα αλαπηπρηνχλ θαη
λα θαηαθηήζνπλ ηε γλψζε (Μπξνχδνο, 1998 ). Δ εθπαίδεπζε ζε δεηήκαηα ζπκβνπιεπηηθήο ζα επηηξέςεη ζηνλ
εθάζηνηε εθπαηδεπηηθφ λα αλαγλσξίζεη ηα δηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα θαζψο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ θαη
ζα θαηνξζψζεη λα κεηαδψζεη ζηνπο καζεηέο ηνπ ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο απηεπίγλσζεο, απηνεθηίκεζεο,
πξνζαξκνζηηθφηεηαο, επειημίαο, ραιηλαγψγεζεο παξνξκήζεσλ, αλνρή ζηηο απνγνεηεχζεηο ηεο δσήο (Cromarty.
2009). ια απηά ηα εθφδηα ζα βνεζήζνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα επηηχρεη θαιή επηθνηλσλία θαη θαιέο
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, θαζηζηψληαο ηνλ ηθαλφ λα ζηεξίδεη ηνπο καζεηέο φπνηε ηνλ
ρξεηάδνληαη, επηδξψληαο θαη επεξεάδνληαο ηηο ζηάζεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπ.
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2.4 Ζ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ
Δ πκβνπιεπηηθή ηζηνξηθά έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ Βθπαίδεπζε θαη απνηειεί κηα « Παηδαγσγηθή
Πξάμε» πνπ είλαη ελζσκαησκέλε ζηελ φιε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία αθνχ πνιιέο θνξέο ν εθπαηδεπηηθφο
θαιείηαη λα αζθήζεη έλαλ ςπρνπαηδαγσγηθφ ξφιν ζε επίπεδν ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ησλ καζεηψλ . Δ
παξνρή ςπρνινγηθψλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πξνζθεξφηαλ
θπξίσο απφ θνξείο φπσο ηα ΚΒ.Α.Α.Τ (Κέληξα Αηαθνξνδηάγλσζεο, Αηάγλσζεο θαη Τπνζηήξημεο Βηδηθψλ
Βθπαηδεπηηθψλ Ώλαγθψλ ) θαη ηνπο πκβνπιεπηηθνχο ηαζκνχο Νέσλ (Υαηδερξήζηνπ, 2004). Ώλ θαη ζηηο
βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ησλ ΚΒ.Α.Α.Τ εληάζζνηαλ ε ςπρνπαηδαγσγηθή αμηνιφγεζε θαη ππνζηήξημε θπξίσο ησλ
καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, θαζψο θαη ε επαηζζεηνπνίεζε θαη ε ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ησλ
γνλέσλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο, θαίλεηαη πσο ε ιεηηνπξγία ηνπο πεξηνξίζηεθε κφλν
ζηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ θαη ε ππνζηήξημε απηψλ ησλ καζεηψλ (Νηθνιφπνπινο, 2008).
Οη πκβνπιεπηηθνί ηαζκνί Νέσλ είραλ σο έξγν ηνπο ην ζπληνληζκφ θαη ηελ εθπφλεζε πξνγξακκάησλ
αγσγήο πγείαο πνπ ζα ζπλέβαιαλ ζηελ θάιπςε ησλ ςπρνθνηλσληθψλ αλαγθψλ ηφζν ησλ καζεηψλ φζν θαη ηνπ
επξχηεξνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο (ηνγηαλλίδνπ, 2006). Ώλ θαη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πξνέβιεπε ηε
ιεηηνπξγία 60 πκβνπιεπηηθψλ ηαζκψλ ζε επίπεδν λνκψλ κφλν 16 βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία θαη απηνί
ππνζηειερσκέλνη θαη ρσξίο θαλέλα ζπληνληζκφ θαη εληαίν ζρεδηαζκφ γηα ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ
ππεξεζηψλ.
Παξάιιεια ε αλάπηπμε ηεο πκβνπιεπηηθήο ζπλδέζεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα θπξίσο κε ηελ
επαγγεικαηηθή θαζνδήγεζε θαη ηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ (Μπισλά - Καιαβά, 2001). Σα Κέληξα
πκβνπιεπηηθήο θαη Πξνζαλαηνιηζκνχ (ΚΒ.Τ.Π) πνπ ζπζηάζεθαλ απφ ην 1997 θαη ιεηηνχξγεζαλ κέρξη θαη ην
ζρνιηθφ έηνο 2017 – 18 πξνζέθεξαλ ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε ηηο
αθαδεκατθέο θαη επαγγεικαηηθέο επηινγέο ησλ καζεηψλ (ηδεξνπνχινπ – Αεκαθάθνπ, 2006). Πξέπεη λα
ζεκεησζεί φηη ζηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο θνξείο δελ ππάξρεη έλα κφληκν θαη θαηάιιεια
εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ αιιά απνηεινχληαη απφ απνζπαζκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ εμεηδίθεπζε ζηνλ
ηνκέα απηφ. Σν γεγνλφο απηφ δπζρεξαίλεη ηε ζπζηεκαηηθή εθαξκνγή νιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ πξφιεςεο θαη
παξέκβαζεο θαη ην δήηεκα ηεο ζεζκνζέηεζεο ηνπ ξφινπ ηνπ ζρνιηθνχ ςπρνιφγνπ λα βξίζθεηαη αθφκε ζε
εθθξεκφηεηα (Νηθνιφπνπινο, 2008).
χκθσλα κε ην λ. 4547/18, αξ.6, ε ίδξπζε κίαο λέαο δνκήο- Κ.Β..Τ.- έρεη σο ζηφρν ηελ Βθπαηδεπηηθή θαη
πκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ησλ ζρνιείσλ.Χζηφζν δηαθαίλεηαη νηη θαη ε λέα απηή δνκή ζα παξακείλεη εθηφο
ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Οη αξκνδηφηεηέο ηεο είλαη ε δηεξεχλεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ή
ςπρνθνηλσληθψλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ, ε εθαξκνγή ζηνρεπκέλσλ δξάζεσλ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ
, ε ππνζηήξημε ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαζψο θαη ε ελεκέξσζε θαη επηκφξθσζε.
Δ πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ σζηφζν επηζπκεί ηελ παξνπζία ζπκβνπιεπηηθψλ ιεηηνπξγψλ ζηα
ζρνιεία επεηδή νη ίδηνη αηζζάλνληαη αλεπαξθείο σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε θξίζηκσλ γεγνλφησλ πνπ
αλαζηαηψλνπλ ηε δσή ησλ εθήβσλ καζεηψλ. Βπηπξνζζέησο, ε πίεζε γηα ηελ θάιπςε ηεο δηδαθηέαο χιεο
παξεκπνδίδεη ην ζπκβνπιεπηηθφ ηνπο έξγν κε απνηέιεζκα λα νδεγνχληαη ζε ιαζεκέλεο πξαθηηθέο (εθλεπξηζκφο,
θσλέο, απεηιέο, αληηδηθίεο κε ηνπο καζεηέο) κε κπνξψληαο λα παξέρνπλ ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ζηνπο καζεηέο
πνπ ζα ηνπο βνεζήζεη ζηε δηακφξθσζε θαη αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο.

3.ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ
3.1 ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ
Δ ζπλεηζθνξά ηεο πκβνπιεπηηθήο ζην ζρνιηθφ πιαίζην είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθήαθνχ ζπκβάιιεη ζηε
δηακφξθσζε θαη αλαδφκεζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ καζεηή. Παξάιιεια, ν ξφινο ηνπ ζπκβνχινπ, είηε
πξφθεηηαη γηα εμεηδηθεπκέλν ζχκβνπιν είηε γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ ή θαη κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ησλ δχν,
ζεσξείηαη εμίζνπ ζεκαληηθφο γηα απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο πκβνπιεπηηθήο ζην ζρνιηθφ πιαίζην.
ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία, σζηφζν, ππάξρνπλ θάπνηεο εξεπλεηηθέο θαη ζεσξεηηθέο κειέηεο γηα ηελ
αλαγθαηφηεηα εθαξκνγήο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζηελ εθπαίδεπζε γεληθά, αιιά θαη ηελ ζπκβνπιεπηηθή
ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ εηδηθά, θπξίσο κέζσ ηεο αλίρλεπζεο ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ θαη φρη ηφζν ησλ
εθπαηδεπηηθψλ. Βπηπιένλ, δελ ππάξρνπλ επαξθείο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο γηα ην θαηά πφζν νη εθπαηδεπηηθνί
είλαη ελήκεξνη γηα ην ζεζκφ ηεο ζπκβνπιεπηηθήο, ηα πηζαλά πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηεο εθαξκνγήο
ηνπ, αιιά θαη ηελ ηθαλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ αλάιεςε ηνπ ξφινπ ηνπ ζπκβνχινπ.
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θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ αληηιήςεσλ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ηεο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο πκβνπιεπηηθήο ζηα
ζρνιεία. Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ήηαλ ηα εμήο:


Πνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο πκβνπιεπηηθήο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο
Αεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο;
 Πνηα είλαη ηα νθέιε θαη ηα κεηνλεθηήκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο πκβνπιεπηηθήο
ζηα ζρνιεία;
 Ώπφ πνηα γλσξίζκαηα θαη δεμηφηεηεο πξέπεη λα δηαθξίλεηαη ν χκβνπινο;
 Πνηνο είλαη ν πξνζθνξφηεξνο ηξφπνο ζπκβνπιεπηηθήο παξέκβαζεο ζχκθσλα κε ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο;
 Πφζν ππνζηεξηθηηθνί ληψζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί απέλαληη ζηνπο καζεηέο ηνπο ζε
δεηήκαηα επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ;
3.2 ΜΔΘΟΓΟ ΔΡΔΤΝΑ
Δ κέζνδνο πνπ αθνινπζήζεθε ζηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε ήηαλ ε πνζνηηθή έξεπλα. Δπνζνηηθή έξεπλα
ρξεζηκνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ ν εξεπλεηήο λα ζπιιέμεη αληηθεηκεληθά δεδνκέλα γηα θάπνην θαηλφκελν θαη έπεηηα
λα ηα κεηαηξέςεη ζε αξηζκεηηθά ή ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ψζηε λα πξνβεί ζε ζπγθξίζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ
θαη λα δψζεη αληηθεηκεληθέο επεμεγήζεηο γηα ηα αίηηα ή ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ, πνπ ζα απνηεινχλ
κηα γεληθή θαη αληηθεηκεληθή ζεσξία ηνπ ππφ δηεξεχλεζε θαηλνκέλνπ (Μαληδνχθαο, 2007, Bell, 2005).
ΐαζίδεηαη θπξίσο ζε δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα κε ηππνπνηεκέλν εξσηεκαηνιφγην πνπ επηηξέπεη ζηνλ κειεηεηή
λα πξνζεγγίζεη κεγάιν ή κηθξφ κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζεσξίαο ηνπ (Εσαλλίδε – Καπφινπ,
2011).
Οη ζεκαηηθέο πεξηνρέο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζρεδηάζηεθαλ ιακβάλνληαο ππφςε ηελ έξεπλα ηεο
Παπαθσλζηαληηλνπνχινπ (2011) πνπ αθνξνχζε ζηελ ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα
ζπκβνπιεπηηθήο, ηα νθέιε θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο εθαξκνγήο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο, θαζψο θαη ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπκβνχινπ απφ αλάινγε έξεπλα ησλ Cooperetal. (2005).
Πξφθεηηαη ζηελ νπζία γηα έλα απηνζπκπιεξνχκελν εξσηεκαηνιφγην πνπ ζηάιζεθε κέζσ e- mailζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ησλ ζρνιείσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα, ηνπ Γπκλαζίνπ Λεπθνπεγήο ηνπ λνκνχ Κνδάλεο
θαη ηνπ Γπκλαζίνπ – Λπθεηαθψλ Σάμεσλ εκάληξσλ ηνπ λνκνχ Υαιθηδηθήο, θαζψο θαη άιισλ Γπκλαζίσλ θαη
Λπθείσλ ησλ δπν λνκψλ. Πεξηιακβάλεη 25 εξσηήζεηο, εθ ησλ νπνίσλ νη 7 πξψηεο είλαη εηζαγσγηθέο εξσηήζεηο
γηα ηε ζπιινγή δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλαθαη νη ππφινηπεο 18
εξσηήζεηο εζηηάδνπλ ζηε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Αεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
ζρεηηθά κε ηε πκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία. ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνληαη, ην θχιν, ε ειηθία, νη
βαζηθέο θαη πξφζζεηεο ζπνπδέο, ε εξγαζηαθή θαηάζηαζε θαη ε πξνυπεξεζία.
Λακβάλνληαο σο δεδνκέλν ηελ άπνςε φηη ε πνζνηηθή έξεπλα ζπάληα ζηεξίδεηαη ζε εξσηήζεηο
αλνηρηνχ ηχπνπ θαη δεδνκέλνπ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε κεηαηξνπή θαη ε ζχκπηπμε ησλ απαληήζεσλ ζε
θσδηθνπνηεκέλεο, πνζνηηθέο, ζπγθξηηηθά νιηγάξηζκεο θαηεγνξίεο, απνηειεί κηα ρξνλνβφξα θαη θνπηαζηηθή
δηαδηθαζία απφ πιεπξάο ηνπ εξεπλεηή, ζπκπεξηιήθζεθαλ εξσηήζεηο κφλν θιεηζηνχ ηχπνπ ( π.ρ δηρνηνκηθέο,
βαζκνλφκεζεο, δηαβαζκηζκέλεο θιίκαθαο, πνιιαπιήο επηινγήο) (Cohen, 2007).
4. πδήηεζε – πκπεξάζκαηα
Ώπφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο πξνθχπηεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο Αεπηεξνβάζκηαο δηαζέηνπλ κηα
αξθεηά θαιή αληίιεςε γηα ην ζεζκφ ηεο πκβνπιεπηηθήο αθνχ ην 66,7 % ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξεί φηη ε
πκβνπιεπηηθή ζηα ζρνιεία ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία ζρέζεο εκπηζηνζχλεο κε ηνπο καζεηέο, γεγνλφο πνπ
θαίλεηαη λα ζπκθσλεί κε ηε βηβιηνγξαθία ε νπνία ππνγξακκίδεη φηη βαζηθφο ζθνπφο ηεο πκβνπιεπηηθήο είλαη:
«ε ζηήξημε, ε βνήζεηα γηα απηνβνήζεηα, ε ελδπλάκσζε, ε εκςχρσζε θαη ε ζσξάθηζε ησλ καζεηψλ κε ζάξξνο,
ηφικε, απνθαζηζηηθφηεηα θαη απηνπεπνίζεζε» (Μπξνχδνο & Ράπηε, 2001α) πνπ κφλν κέζα ζε έλα θιίκα
ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο κπνξεί λα πξαγκαησζεί. Δ ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηε πκβνπιεπηηθή
δηαδηθαζία είλαη ζεηηθή θαη θαίλεηαη λα ζπκθσλεί κε ηα απνηειέζκαηα άιισλ εξεπλψλ ζην δηεζλή ρψξν φπσο
γηα παξάδεηγκα ησλ Cooperetal. (2005) θαη ηνπ Baginsky (2003).
Βληχπσζε πξνμελεί ην γεγνλφο φηη έλα πςειφ πνζνζηφ εθπαηδεπηηθψλ (66,7%) δειψλεη φηη δελ έρεη
επαθή κε ηε πκβνπιεπηηθή ελψ παξάιιεια έλαο ζηνπο δπν εθπαηδεπηηθνχο θαίλεηαη πσο έρεη
πξαγκαηνπνηήζεη ζπνπδέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θιάδηεοπκβνπιεπηηθήο. Σν απνηέιεζκα απηφ ζπκθσλεί θαη
κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ηεο Παπαθσλζηαληηλνπνχινπ (2011) αλαθνξηθά κε ηελ Πξσηνβάζκηα Βθπαίδεπζε.
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Βπηπξνζζέησο, ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ (66,7 %) παξαδέρεηαη φηη έρεη έξζεη ζε επαθή κε χκβνπιν
θπξίσο κέζσ ησλ ζεζκψλ ηνπ ΚΒΤΠ, ηνπ Κέληξνπ Φπρηθήο Τγηεηλήο θαη ηνπ Κέληξνπ πκβνπιεπηηθήο.
Δ ζπκβνιή ηεο πκβνπιεπηηθήο ζην ζρνιηθφ ρψξν θαηά ηελ άπνςε ησλ εξσηεζέλησλ εθπαηδεπηηθψλ
αθνξά πξσηίζησο ζε πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ (50%) αιιά θαη ζε πξνβιήκαηα ελδνζρνιηθήο
βίαο (41,7 %). Βίλαη αμηνπξφζεθην φηη θαλέλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνχο δε ζεσξεί φηη ε
πκβνπιεπηηθή κπνξεί λα ζπλδξάκεη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ απνδεηθλχνληαο πφζν
απξνεηνίκαζηνη ζηε δηαρείξηζε ηέηνησλ θαηαζηάζεσλ θαη πφζν ειιηπείο γλψζεηο έρνπλ πάλσ ζην ζέκα απφ ηηο
βαζηθέο αθαδεκατθέο ζπνπδέο ηνπο (Αεκεηξφπνπινο, 2001).
Σν 83,3% ησλ εθπαηδεπηηθψλ πηζηεχεη φηη ε ζπκβνπιεπηηθή παξέκβαζε κπνξεί λα έρεη θαιχηεξα
απνηειέζκαηα φηαλ ιεηηνπξγεί πξνιεπηηθά θαη δηαβιέπνπλ φηη ηα ζεκαληηθφηεξα νθέιε ηεο ζρεηίδνληαη κε ηελ
θαιχηεξε πξνζαξκνγή ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν (83,3%) θαζψο θαη κε ηα θαιχηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα
( 16,7 %).
Οη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί ππνδεηθλχνπλ ζε πνζνζηφ 91,7 % φηη ην πηζαλφ κεηνλέθηεκα ηεο
πκβνπιεπηηθήο ζρεηίδεηαη κε ηελ έιιεηςε αληαπφθξηζεο ησλ καζεηψλ αιιά θαη ηελ έιιεηςε ζπλαίλεζεο ησλ
γνλέσλ. Μφλν ην 1,3% ζεσξεί φηη σο κεηνλέθηεκα ην πηζαλφ ζηηγκαηηζκφ ησλ καζεηψλ. Χζηφζν ην ρακειφ
απηφ πνζνζηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηηο έξεπλεο ησλ Cooperetal. (2005) θαη Baginsky (2003) ζην δηεζλή
ρψξν.
Ώλαθνξηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκβνχισλ ην ζεκαληηθφηεξν ζεσξείηαη ε δεμηφηεηα
επηθνηλσλίαο (33,3%) θαη αθνινπζνχλ ην ελδηαθέξνλ γηα ην καζεηή θαη ε πξνζεθηηθή αθξφαζε. Πξάγκαηη ηα
γλσξίζκαηα απηά απνηεινχλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο επηηπρεκέλνπ ζπκβνχινπ (Μαιηθηψζε, 2012).
ην ζχλνιν ηνπο νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη ε πκβνπιεπηηθή απνηειεί βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν
ηνπ παηδαγσγηθνχ ηνπο ξφινπ γη‟ απηφ θαη θαηέζεζαλ φηη πξνζθέξνπλ ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ζηνπο
καζεηέο ηνπο. Οη εθπαηδεπηηθνί ινηπφλ θαίλεηαη λα έρνπλ θαηαλνήζεη ηελ ζπκβνπιεπηηθή θαη ςπρνπαηδαγσγηθή
δηάζηαζε ηνπ έξγνπ ηνπο, παξά ην θφξην εξγαζίαο θαη ηελ πίεζε πνπ πθίζηαληαη γηα ηελ θάιπςε ηεο δηδαθηέαο
χιεο θάηη πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ αληίζηνηρε έξεπλα ηεο Μφζρνπ (2009). Χζηφζν ην 66,6% είλαη ηεο
άπνςεο φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο πκβνπιεπηηθήο ζα ήηαλ θαιχηεξα εάλ εθαξκνδφηαλ θπξίσο απφ
εμεηδηθεπκέλν ζχκβνπιν ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Βχξεκα πνπ θαίλεηαη λα ζπκθσλεί κε ηα
εξεπλεηηθά δεδνκέλα ησλ εξεπλψλ ησλ Baginsky (2003) θαη ησλ Cooperetal. (2005).
ζνλ αθνξά ην ηξφπν ηεο ζπκβνπιεπηηθήο παξέκβαζεο νη εθπαηδεπηηθνί πηζηεχνπλ φηη ρξεηάδεηαη λα
γίλεηαη ηφζν αηνκηθά κε ην καζεηή φζν θαη ζην ζχλνιν ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο. ε πνζνζηφ 58,3% νη
εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη δελ αθηεξψλνπλ επαξθή ρξφλν ζηνπο καζεηέο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ
επαγγεικαηηθά πξνζαλαηνιηζκφ ελψ ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία (91,7%) πηζηεχνπλ φηη ν χκβνπινο
κπνξεί λα βνεζήζεη ζεκαληηθά ζε δεηήκαηα επαγγεικαηηθήο ελεκέξσζεο θαη θαηεχζπλζεο.

5. ΠΡΟΣΑΔΗ
Σα επξήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ην έλαπζκα γηα κηα
ζπζηεκαηηθφηεξε δηεξεχλεζε ηεο πκβνπιεπηηθήο ζηα πιαίζηα κεγαιχηεξνπ δείγκαηνο ηφζν απφ
εθπαηδεπηηθνχο ηεο Αεπηεξνβάζκηαο φζν θαη ηεο Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Βλδηαθέξνλ ζα ήηαλ λα
ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα θαη νη Αηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ, νη ζπληνληζηέο εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ή αθφκε θαη
ςπρνιφγνη.
πκπιεξσκαηηθά ζα κπνξνχζε λα δηεμαρζεί θαη πνηνηηθή έξεπλα κέζα απφ πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο
πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ζε βάζνο ε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζην ζεζκφ ηεο πκβνπιεπηηθήο.
6. ΔΠΗΛΟΓΟ
Πξάγκαηη ν εθπαηδεπηηθφο αζθεί κεγάιε επηξξνή ηφζν ζηε ζπκπεξηθνξά φζν θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο
πξνζσπηθφηεηαο ηνπ καζεηή ζπκβάιινληαο ζηελ απφθηεζε φρη κφλν γλψζεσλ αιιά θαη ςπρνθνηλσληθψλ
δεμηνηήησλ (Cooper, 2009). Ο παηδαγσγηθφο ηνπ ξφινο ζπγρξφλσο κε ηνλ ζπκβνπιεπηηθφ ζα κπνξνχζε λα
εληζρπζεί απφ ηελ παξνπζία εηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα αλαιάκβαλε ζπκβνπιεπηηθέο ππνρξεψζεηο ζηε
ζρνιηθή θνηλφηεηα (Tatar, & Bekerman 2009). Δ παξνπζία ζπκβνπιεπηηθψλ ιεηηνπξγψλ ζηα ζρνιεία
ζπκβάιιεη ζηελ απφθηεζε απηνγλσζίαο φρη κφλν ησλ καζεηψλ αιιά θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ εμνηθεηψλνληαη
κε ηελ άζθεζε απηνθξηηηθήο ψζηε λα βειηηψλνληαη ζην δηηηφ ξφιν πνπ έρνπλ αλαιάβεη. Άιισζηε γίλεηαη
θαλεξφ θαη κέζα απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, φηη ε ζεκαζία πνπ απνδίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηε
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ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία είλαη κεγάιε, αθνχ ζεσξνχλ φηη ζπκβάιιεη ζηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ
ζπκπεξηθνξάο πνπ εκθαλίδνπλ νη καζεηέο θαη βνεζά ζηελ νκαιή πξνζαξκνγή ηνπο. Υξεηάδεηαη ινηπφλ ε
δεκηνπξγία ελφο «δηαθνξεηηθνχ» ζρνιείνπ ην νπνίν κε ηε βνήζεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη εηδηθά θαηαξηηζκέλσλ
ζπκβνχισλ ζα κπνξέζεη λα δηακνξθψζεη έλα ππνζηεξηθηηθφ δίθηπν θξνληίδαο φπνπ ν καζεηήο ζα καζαίλεη πψο
λα δηαρεηξίδεηαη ηε δχζθνιε θαη απαηηεηηθή θαζεκεξηλφηεηα ηνπ ψζηε λα πεηχρεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ αλάπηπμε
θαη απηνεθηίκεζε (Brown, 2006).
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Πεξίιεςε

ηνλ ρψξν ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, ε έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ
απνηειεί κηα δηαξθήο πξφζθιεζε ζπλάληεζεο κε ηνλ εαπηφ καο. Σν ζρνιείν, θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν, θαζίζηαηαη
έλαο ρψξνο θαηαλφεζεο ηνπ άιινπ θαη απνθηά έλαλ ηδηαίηεξν ξφιν ζηελ θνηλφηεηα ζηελ νπνία ζπλππάξρνπλ νη
“δηαθνξεηηθνί” καζεηέο. Δ θαηαλφεζε, απφ ηελ άιιε, ηεο δηαπνιηηηζκηθήο δπλακηθήο ζέηεη ηνλ εαπηφ σο κία
πξφθιεζε θαηά ην εκπεηξηθφ γεγνλφο ηεο ζρέζεο δηακνξθψλνληαο ηνπο φξνπο αλάγλσζήο ηνπ.
Ο ηξφπνο ηεο ελζπλαίζζεζε ηνπ άιινπ θαηά ηελ απνθπγή ελδερφκελσλ πξνθαηαιήςεσλ θαη
ζηεξενηχπσλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ απνηειεί ηνλ θχξην πξνβιεκαηηζκφ ηεο κειέηεο, πξνθεηκέλνπ λα πξνβιεζεί ε
αλαθνξά ηνπ εαπηνχ ζε θάζε ζπλάληεζή ηνπ. Πψο νξίδεηαη ε εαπηφηεηα θαηά ηνλ πνιηηηζηηθφ πινπηηζκφ ηεο
ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο; Με πνηνλ ηξφπν νη γισζζηθέο γέθπξεο, αλαπηχζζνπλ θνηλνχο θψδηθεο επηθνηλσλίαο
θαη δηεπξχλνπλ ην πεδίν αλαθνξάο ησλ λέσλ ζεκαηλνκέλσλ; Με πνηνλ ηξφπν επηηπγράλνληαη νη αμηαθέο αιιαγέο
θαηά ηνλ θείκελν επηπνιηηηζκφ ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο; Σα αλσηέξσ εξσηήκαηα ζέηνπλ έλα πιαίζην ζπδήηεζεο
επηθεληξψλνληαο ηελ πξνβιεκαηνπνίεζε ηεο κειέηεο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αλαδεηθλχεηαη ν εαπηφο ζην
δηαπνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ.
Γεηήκαηα, επηπξνζζέησο, φπσο ε δηαρείξηζε ηεο γισζζηθήο πνιπκνξθίαο, ν ηξφπνο επηθνηλσλίαο ησλ
καζεηψλ, ε ελεξγνπνίεζε ή κε ηνπ κνξθσηηθνχ θεθαιαίνπ, ε ελδερφκελε αληηκεηψπηζε ηεο θνιθινξηθήο
θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπ άιινπ καζεηή δηακνξθψλνπλ έλαλ γφληκν ρψξν ζθέςεο, ν νπνίνο αλαδεηθλχεη ηηο έηεξεο
ζπλαληήζεηο κε ηνλ Άιιν. Δ πεξηγξαθή, ηειηθά, ησλ αλσηέξσ δηαζηάζεσλ πξνζθαιεί ην θάζε κέινο ηεο
ζρνιηθήο θνηλφηεηαο λα ζέζεη πεξαηηέξσ εξσηήκαηα σο πξνο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλεηαη ηελ
πνιηηηζηηθή εηεξφηεηα ζε έλαλ θφζκν πνπ δηαξθψο κεηαηνπίδεη ην θέληξν ησλ αμηψλ ηνπ αιιάδνληαο ζπλερψο
ηηο πξνθείκελεο ησλ εξσηεκάησλ καο.
Λέμεηο θιεηδηά: δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, κνξθσηηθφ θεθάιαην, γισζζηθφ κήλπκα,
δηαθνξεηηθφηεηα, πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα, πξνζαξκνγή.
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Δηζαγσγηθά

Ο ζπλερήο κεηαζρεκαηηζκφο ησλ νξίσλ ηεο πνιηηηζκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ε δηαξθήο
αλαηξνθνδφηεζε ηεο πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο δεκηνπξγνχλ ζε θάζε πεξίζηαζε έλαλ λέν ρψξν
ζπλαληήζεσλ, φπνπ θαηαγξάθνληαη νη δηαιεθηηθέο αλαπιάζεηο θαη πθέο ηεο πνιηηηζκηθήο εμέιημεο. Βηδηθφηεξα,
ζηνλ ρψξν ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, ε έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ ζε θάζε λέν πεξηβάιινλ δηακνξθψλεη
κηα ζεηξά απφ δηιήκκαηα, ηα νπνία εκπεξηέρνπλ δεηήζεηο ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο. Σν πιαίζην απηψλ ησλ δεηήζεσλ
ελέρεη ηελ πξφ(ζ)θιεζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο ζπλάληεζεο θαη λνεκαηνδνηεί ηελ πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα ζηνλ
ζρνιηθφ ρψξν. Πξφθεηηαη, δειαδή, γηα έλαλ ρψξν θαηαλφεζεο ηεο πνιηηηζκηθήο δπλακηθήο ηνπ άιινπ αιιά θαη
γηα ηε δηαιεθηηθή ηεο ζπλχπαξμεο, ε νπνία κεηαζρεκαηίδεηαη δηαξθψο δεκηνπξγψληαο λέεο κνξθέο
ζπιινγηθφηεηαο.
Βηδηθφηεξα, ε δηαρείξηζε ηεο γισζζηθήο πνιπκνξθίαο δεκηνπξγεί κηα ζεηξά απφ πξνβιεκαηνπνηήζεηο,
νη νπνίεο εγθχπηνπλ ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν επηθνηλσλνχλ νη καζεηέο πξνηάζζνληαο ην δηαθνξεηηθφ γισζζηθφ
κήλπκα αλάινγα κε ηνλ ρψξν ρξήζεο ηνπ. Δ ελεξγνπνίεζε ηνπ κνξθσηηθνχ θεθαιαίνπ, ε ιεηηνπξγία ηεο θνηλήο
ππνθεηκεληθήο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο, ε αληηκεηψπηζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ε πεξίπησζε ηεο
γισζζηθήο κεηαηφπηζεο, ε αλαίξεζε ηεο θνιθινξηθήο θαηεγνξηνπνίεζεο, ε εξκελεπηηθή ηνπ επηπνιηηηζκνχ
δηακνξθψλνπλ έλα πιέγκα δηαπνιηηηζκηθήο ζπλάληεζεο, ην νπνίν αλαδεηθλχεη ηηο εθάζηνηε ζηάζεηο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαη νξηνζεηεί ηνλ ρψξν ηεο ζπλάληεζήο κε ηνλ άιιν.
Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε αλαδήηεζε ηνπ άιινπ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ απνηειεί θαίξην αίηεκα ηφζν
ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο φζν θαη ηεο ππαξμηαθήο πξνβνιήο ηνπ εαπηνχ ζε θάζε γεγνλφο θαη ζρέζε. Σν
δηαπνιηηηζκηθφ κνληέιν ζρέζεο δελ άπηεηαη κφλν ελφο πεδίνπ κνλφηξνπεο επηθνηλσλίαο θαη ζπκπφξεπζεο, αιιά
εκπεξηέρεη ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ ελζπλαίζζεζε ηνπ άιινπ θαηά ηελ απνθπγή ελδερφκελσλ πξνθαηαιήςεσλ
θαη ζηεξενηχπσλ.
ηελ αλά ρείξαο κειέηε ζα πξαγκαηεπηνχκε ηνλ ηξφπν θαηαλφεζεο ηεο εηεξφηεηαο ζην ζρνιηθφ
πεξηβάιινλ πξνβάιινληαο ην εκπεηξηθφ γεγνλφο ηεο ζρέζεο. θνπφο ηεο πξαγκάηεπζεο είλαη, απφ ηε κηα, ε
αλάδεημε ελφο πιαηζίνπ ζπδήηεζεο, ε νπνία ζα εληνπίζεη ηηο εγγελείο ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο
θνηλφηεηαο ζην δηαπνιηηηζκηθφ ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη, απφ ηελ άιιε, ε πξνβνιή ηνπ εαπηνχ θαη ηνπ άιινπ
ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ σο έλα εκπεηξηθφ γεγνλφο ζρέζεο.

1.

Ο άιινο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ.

ην δηαπνιηηηζκηθφ ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ν άιινο καζεηήο εθθξάδεη ηελ έηεξε δηάζηαζε ηεο
πνιηηηζκηθήο πνηθηιίαο, φπσο απηή λνεκαηνδνηείηαη απφ ηελ αλαγλψξηζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ. Δ δπλακηθή ηεο
ηαπηφηεηαο άιινηε πεξηρσξεί ηα νηθεία ζπλαηζζεκαηηθά βηψκαηα θαη άιινηε δηαζψδεη ηελ ηαχηηζή ηεο κε ην
θνηλσληθφ ζχλνιν.
Δ αλαγλψξηζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ άιινπ δελ εθθξάδεη κηα βεινχδηλε ζρέζε, αιιά, ελίνηε, εκπεξηέρεη
θαη ηε ζχγθξνπζε, ε νπνία δηέξρεηαη εθ ησλ δηαθείκελσλ ζηάζεσλ. Πξφθεηηαη γηα ηηο άηππεο ζπκπεξηθνξέο, πνπ
ελδερνκέλσο λα κε ζπλάδνπλ κε ηηο νηθείεο πνιηηηζκηθέο παξαζηάζεηο καο. Πνιιέο θνξέο, ε θαλνληζηηθή
δηάηαμε ησλ δηθψλ καο πνιηηηζηηθψλ παξαδεηγκάησλ θαη παξαδνρψλ δελ εκπεξηέρεη ην λφεκα ηεο έηεξεο
πξφζιεςεο (Παπαπαχινπ, 1997). Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε “αζέβεηα” απηψλ ησλ ζπκπεξηθνξψλ καξηπξεί ηελ
απφζηαζε απφ ηελ πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηά καο (Πξπλεληχ, 1999) θαη δεκηνπξγεί κηα απνθιίλνπζα ζηάζε
απέλαληί ηνπο.
Ώπφ ηελ άιιε, ν ρψξνο ηεο πνιηηηζκηθήο δχκσζεο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ αλαπαξηζηά έλαλ δσηηθφ
πιαίζην ζπλάληεζεο, φπνπ νη πνιηηηζκηθέο ζπληζηψζεο επηβεβαηψλνπλ ηε ζηάζε θαη ηελ θίλεζε ηνπ άιινπ.
Ώπηή ε ζπλάληεζε εκπεξηέρεη κία αλίρλεπζε ηνπ εαπηνχ, ν νπνίνο δηαρεηξίδεηαη έλα εληαμηαθφ κνληέιν ζρέζεσλ
θαη επηθαζνξίδεη ηνλ πνιηηηζκηθφ εκπινπηηζκφ ηνπ άιινπ. Ο άιινο, φζελ, αλαγλσξίδεηαη φρη σο κηα εμσηηθή
θαηεγνξία καζεηή ή σο κηα ζπγθηλεζηαθή θαη απνζηαζηνπνηεκέλε παξαδνρή, αιιά σο κηα εκπεηξηθή ζρέζε
πξνζψπνπ, πνπ δηαξθψο αλαπηχζζεηαη θαηαθάζθνληαο ζηνλ πινπηηζκφ ηεο χπαξμεο.
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Ώπηφο ν δηά-ινγνο επεμεξγάδεηαη φςεηο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο ζπλάληεζεο θαη δηαρέεηαη ζε θάζε
έθθαλζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηεξγαζίαο πξνβάιινληαο επηκέξνπο φςεηο ηεο. ηελ παξνχζα ζπλάθεηα ζα
εμεηάζνπκε ην δηαθνξεηηθφ γισζζηθφ κήλπκα, ηε ιεηηνπξγία, δειαδή, ηνπ κνξθσηηθνχ θεθαιαίνπ φζνλ αθνξά
ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ καζεηψλ αιιά θαη ζηελ εθδνρή ηνπ επηπνιηηηζκνχ ζηνλ ρψξν ηεο πνιηηηζκηθήο
ζπλάληεζεο.

2.

Σν γισζζηθφ κήλπκα σο γέθπξα επηθνηλσλίαο.

Ο απηνπξνζδηνξηζκφο ησλ κεηαλαζηψλ ζηε λέα ρψξα ππνδνρήο απνηειεί κηα δηαξθήο πξνζπάζεηα, ε
νπνία θνκίδεη θαη ηελ ηδηαίηεξε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζε δηαθνξεηηθά “δηιήκκαηα” (π.ρ. ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη
ζην “δίιεκκα” ηεο πξψηεο θαη δεχηεξεο γιψζζαο, ηηο επηκέξνπο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη
θαηά ηελ παξακνλή ηνπο ζηε ρψξα ππνδνρήο). Δ γιψζζα, εηδηθφηεξα, απνηειεί ηνλ θξίζηκν ρψξν ζπλάληεζεο
θαη ζρέζεο, αθνχ πθαίλεη ηελ επηθνηλσλία κε έλαλ ηδηαίηεξν θαη πξνζσπηθφ ηξφπν. Δ γισζζηθή πνιπκνξθία
ζεκεηψλεη ηνλ πινπξαιηζκφ ηεο επηθνηλσλίαο ησλ αλζξψπσλ, νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθή πεξηνρή,
δηαθνξεηηθή θνηλσληθή νκάδα θαη ζπλνκνινγνχλ ππφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο ην κήλπκα ηεο γιψζζαο
(Μαληδαλάξεο, 2007).
ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ν ηξφπνο ζπλάληεζεο κε ηνλ άιιν καζεηή δεκηνπξγεί έλαλ έηεξν ρψξν
θαηαλφεζεο, ν νπνίνο, πνιιέο θνξέο, δηαξξεγλχεη ηελ ελδερφκελε ζπλνδνηπνξία. Πξφθεηηαη γηα ηε ζπλάληεζε,
ε νπνία δελ εδξάδεηαη ηφζν ζε πξνζσπηθέο θαηαλνήζεηο αιιά θπξίσο ζε δηαρεηξηζηηθά κνληέια ηεο γισζζηθήο
πνιπκνξθίαο, ηα νπνία αληαπνθξίλνληαη ζηε γισζζηθή αλάπηπμε ηεο ζρνιηθήο επηθνηλσλίαο. Δ νηθνδφκεζε ηεο
πξφηππεο γιψζζαο σο θπξίαξρεο επηβεβαηψλεη κηα “άξηηα” θαηαζθεπή επηθνηλσλίαο θαη δηαθπιάηηεη ηε
κνλνγισζζία σο πξνυπφζεζε κίαο αλαγθαίαο ζπλζήθεο. ε απηφ ηνλ ρψξν ε θσδηθνπνίεζε δηαθνξεηηθψλ
γισζζηθψλ κελπκάησλ πεξηνξίδεηαη ζην κηθξφηεξν δπλαηφ βαζκφ εμαηηίαο ηεο αλσηέξσ θαηαζθεπήο.
Γεηνχκελν ησλ γισζζηθψλ ζρέζεσλ απνηεινχλ νη γισζζηθέο γέθπξεο, πνπ ζα αλαπηχμνπλ θνηλνχο
θψδηθεο επηθνηλσλίαο θαη ζα δηεπξχλνπλ ην πεδίν αλαθνξάο ησλ λέσλ ζεκαηλνκέλσλ. Βηδηθφηεξα, ν κεηαλάζηεο
καζεηήο ζα κπνξέζεη λα επηθνηλσλήζεη ζε κηα πεξίζηαζε ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ελαιιαγή θψδηθα (Σζνθαιίδνπ,
2000) αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηνλ ηξφπν αλαθνξάο ηνπ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Δ παξαζηαηηθή ζχλδεζε,
νχησο εηπείλ, ησλ εκπεηξηθψλ αλαθνξψλ απφ ηε κεηξηθή γιψζζα ηνπ ζα ζπκβάιεη ζηελ επηινγή ηεο γιψζζαο. Δ
πξνζπέιαζε, άξα, ηεο δσληαλήο παξάδνζήο ηνπ ζα απνηειέζεη ηνλ δεκηνπξγηθφ ρψξν θπνθνξίαο ηεο
εμειηθηηθήο πνξείαο ηνπ (Μαγαιηνχ, 2000) θαη ζα αλαδείμεη ηνλ πξσηφηππν πξνθνξηθφ ιφγν ηνπ σο ηξφπν
έηεξεο θαηαλφεζεο (θνχξηνπ, 1992 ; θνχξηνπ, 1998 ).
Ώπηφο ν ηξφπνο ηεο έηεξεο θαηαλφεζεο δηέξρεηαη δηα ηεο θνηλήο ππνθείκελεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο
(θνχξηνπ, 2001). ζν πεξηζζφηεξν, δειαδή, δηεπξπλζεί απηή ε ηθαλφηεηα ηφζν ζα εληζρπζεί θαη ε αθαδεκατθή
δηάζηαζε ηεο γιψζζαο, ηελ νπνία επηζπκεί λα νηθεηνπνηεζεί ν κεηαλάζηεο καζεηήο (Καζίµε, 2005). Πξφθεηηαη
γηα ηνλ πινπηηζκφ ηνπ ελλνηνινγηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ, ν νπνίνο ζα ιάβεη ρψξα θαηά ηε δφκεζε ησλ γισζζηθψλ
ζρεκάησλ, έηζη ψζηε λα δηαρεηξίδεηαη κε νξζφ ηξφπν ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο ζε δηαθνξεηηθέο πεξηζηάζεηο.
κσο, θαη απηή ε παξάκεηξνο απνηειεί κηα δηαξθή δήηεζε, αθνχ ν αιινδαπφο καζεηήο ρξεηάδεηαη λα
δηαρεηξηζηεί κηα ηζνξξνπία αλάκεζα ζηε κεηξηθή γιψζζα θαη ζηε γιψζζα ηεο θπξίαξρεο νκάδαο.

3.

Σν κνξθσηηθφ θεθάιαην σο ζηνηρείν δηαπνιηηηζκηθήο αμίαο.

Δ αλίρλεπζε ηεο αλσηέξσ ηζνξξνπίαο δελ απνηειεί κηα δήηεζε, ε νπνία άπηεηαη κφλν ηεο αλάγθεο
ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο, αιιά αθνξά θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ο ηξφπνο, δειαδή, κε ηνλ νπνίν ν
εθπαηδεπηηθφο ζα αληηκεησπίζεη ηε καζεζηαθή δπζθνιία ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο, ζα νξίζεη θαη ηελ πνιηηηθή
δηαρείξηζε απηήο ηεο δηαθνξάο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε εθδνρή ηεο “ππφζεζεο ηνπ ειιείκκαηνο” (Σζνπκάθε,
2004: 34) ζα εληαρζεί ζηελ εξκελεπηηθή απηήο ηεο δηαρείξηζεο. Δ δηαθνξά ηνπ κνξθσηηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ
αιινδαπνχ καζεηή ελδέρεηαη λα ραξαθηεξηζηεί σο “έιιεηκκα”, αθνχ ε γλσζηηθή αλεπάξθεηα ηεο γιψζζαο, ε
νπνία νξίδεηαη απφ ηελ θπξίαξρε νκάδα, είλαη αλαγθαίν λα θαιπθζεί φζν ην δπλαηφλ γξεγνξφηεξα (Σζανχζεο,
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1989) . Ώλ απηή ε ζπλζήθε δελ επηηεπρζεί, ηφηε ε απνκάθξπλζε απνηειεί, επίζεο, κηα ζπλήζε πξαθηηθή, ε
νπνία “δηεπθνιχλεη” ηνλ εθάζηνηε εθπαηδεπηηθφ, αθνχ ν αιινδαπφο καζεηήο αληηκεησπίδεηαη σο πξφβιεκα.
Βηδηθφηεξα, ε δπζθνιία λα παξαθνινπζήζεη ην κάζεκα πξνζνκνηψλεηαη σο κηα εληαμηαθή
πξνζαξκνγή. Δ πξνζαξκνγή πξνζεγγίδεηαη σο πξφβιεκα, ην νπνίν ηίζεηαη ζηελ πξνθξνχζηεηα θιίλε ηεο
θπξίαξρεο νκάδαο. Δ “δηθή” καο αζθαιή εθπαηδεπηηθή ζηάζκε, φζελ, θαηαζθεπάδεη νξίζκαηα επάξθεηαο ή
αλεπάξθεηαο θξίλνληαο αλελδνίαζηα ηνλ άιιν καζεηή σο εμσηηθή παξνπζία, ν νπνίνο θέξεη ηε δηθή ηνπ
απηνηειή “ρψξα” πνιηηηζκνχ.
Ώπηή ε εμσηηθή παξνπζία εξκελεχεηαη σο κηα ηνπξηζηηθή εθδνρή απνδίδνληαο ζε απηήλ κηα
παξακπζέληα πξνζέγγηζε. ε θάζε πεξίπησζε, ν θνιθινξηθφο ραξαθηήξαο ηνπ αιινδαπνχ καζεηή πξνζδίδεη κηα
ακήραλε ζηάζε ζηηο ζρέζεηο πνπ επηρεηξεί λα αλαπηχμεη. Πξφθεηηαη, κε άιινπο ιφγνπο, γηα ζηεξενηππηθέο φςεηο,
νη νπνίεο εληάζζνληαη ζηελ θαηαζθεπαζκέλε απφζηαζε. Ώπηέο ηηο απνζηάζεηο ζα επηρεηξήζεη λα ππεξβεί ν
άιινο καζεηήο, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη ηελ αλαγθαία θαη αζθαιή πξνζαξκνγή ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ.

4.

Σν λφεκα ηνπ επηπνιηηηζκνχ σο νξίδνπζα ζρέζεο.

Οη θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο δξάζεηο, ηηο νπνίεο πηνζεηεί ν κεηαλάζηεο καζεηήο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
αμηαθψλ αιιαγψλ ηνπ, απνηεινχλ ηνλ αμηνινγηθφ ρψξν ηνπ επηπνιηηηζκνχ ηνπ (Σνπιηάο, 2005). Δ θξίζηκε
ηζνξξνπία ηνπ κεηαλάζηε εμαξηάηαη απφ εθείλεο ηηο ζπλζήθεο έληαμεο (ζε κηα θνηλφηεηα), πνπ ζα ηνλ θέξνπλ
σο πξαγκαηεπφκελν ζηελ θαηαλφεζε “λέσλ ζηνηρείσλ ζην ξεπεξηφξην ηεο δσήο ηνπ” (Smith, 2005: 449). Ο
επηπνιηηηζκφο, ζε θάζε κνξθή ηνπ, δεκηνπξγεί κηα ζεηξά απφ ελδερφκελεο ξήμεηο είηε κε ηνλ νκθάιην ιψξν ηεο
πνιηηηζκηθήο θαηαβνιήο ηνπ είηε κε ηηο αζθαιείο ζεζκίζεηο ηεο θπξίαξρεο θνηλφηεηαο.
Ο κεηαλάζηεο, φζελ, ζα πξνζδψζεη θαηά ηελ έληαμή ηνπ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ έλαλ εζηκνηππηθφ
ραξαθηήξα πεξηθιείνληαο κηα ζπκβνινπνίεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα θαζίζηαηαη αληηιεπηή
θάζε κεηαβνιή ηνπ ζηνλ θνηλσληθφ ρψξν. Οη πξνθαηαζθεπαζκέλεο απηαμίεο θαη νη ζπκβνιηθέο παξαζηάζεηο ζα
απνηειέζνπλ ζηήξηγκα ηεο ππφζηαζεο ηνπ ππνθεηκέλνπ δηακνξθψλνληαο κηα εγγελή ςεπδαίζζεζε
απηνπξνζηαζίαο απφ θάζε αληηθαηηθφηεηα θαη εμσηεξηθή επηξξνή. Δ απηνλνκία ηνπ, δειαδή, ζα νξίδεηαη απφ
ζπιινγηθέο αλαθνξέο, νη νπνίεο πξνζαλαηνιίδνπλ ην ππνθείκελν ζηηο βεβαηφηεηεο ηεο θπξίαξρεο θνηλφηεηαο.
Δ δπλαηφηεηα ππέξβαζεο ησλ ελδερφκελσλ αληηλνκηψλ, απφ ηελ άιιε, εληνπίδεηαη ζηηο θνηλσληθέο
πξνβνιέο, φπσο απηέο λνεκαηνδνηνχληαη απφ ηηο λέεο ζπλζήθεο, νη νπνίεο δηακνξθψλνληαη θάζε θνξά. Καη
απηέο νη λέεο ζπλζήθεο νξίδνπλ δηαξθψο λένπο ρψξνπο επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηνπ κεηαλάζηε ζηελ θνηλσλία ησλ
ζρέζεσλ. ε απηφ ην πεδίν ν/ε καζεηήο/ηξηα αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο, νη νπνίεο άπηνληαη ηφζν
ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ θφζκνπ φζν θαη ηνπ καζεζηαθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ.
Καηά ηε δηαξθή δηαδηθαζία θνηλσληθνπνίεζεο, ε δηαπνιηηηζκηθή ζπλχπαξμε εληάζζεη ηε δηαρείξηζε ηεο
ζπλχπαξμεο ζ‟ έλα εληαίν πιαίζην αλάγλσζεο. Σν πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ, εηδηθφηεξα, δελ επξίζθεηαη ζε κηα
δηαδηθαζία αληηγξαθήο ηεο θνηλσληθήο αληζφηεηαο, αιιά πξνζηξέρεη ζε αλαζηνραζηηθέο θαηαλνήζεηο ησλ
ζρέζεσλ (Μαληδαλάξεο, 2007). Βάλ ε επηθνηλσληαθή ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο ηνπ αιινδαπνχ καζεηή, γηα
παξάδεηγκα, είλαη επαξθήο, ηφηε ε πξνζαξκνγή είλαη αλάινγε. Χο εθ ηνχηνπ, ε ζρνιηθή επίδνζε θξίλεηαη
αλάινγα απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε επάξθεηα ηεο δεχηεξεο γιψζζαο (Σαµπάθε, 2005).
ην πεδίν ηεο πξνζαξκνγήο δηακνξθψλνληαη φςεηο σο πξνο ηελ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο, νη νπνίεο
εξκελεχνληαη σο εγγελείο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. ε απηφ ην πεδίν, νη εηηθέηεο πνπ πηνζεηνχληαη απφ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ νη δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο (γισζζηθή - πνιηηηζκηθή
δηαθνξεηηθφηεηα), δηαιάζνπλ ησλ αιεζηλψλ δηαζηάζεσλ ησλ πξνβιεκάησλ πξνζαξκνγήο δηθαηνινγψληαο ηηο
ελδερφκελεο απνηπρίεο ή ηελ εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ. Ώπηφ ην ζθεληθφ ζα δηακνξθσζεί, επηπιένλ, αλ ε
απηνεθπιεξνχκελε πξνθεηεία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ε ρακειή απηνεθηίκεζε ηνπ αιινδαπνχ καζεηή (Μαληάο,
1997) θαηαιάβνπλ ηνλ ρψξν θαηαλφεζεο ηεο έηεξεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο.

712

1st International Congress on Management of Educational Units
December 7-9, 2018, Thessaloniki, Greece

πδήηεζε

Δ αλαδήηεζε ηνπ εαπηνχ ζηνλ ρψξν ηεο δηαπνιηηηζκηθήο ζπλάληεζεο πξνβάιιεη ηελ εηεξφηεηα ηεο
ζρέζεο, φπσο απηή πξαγκαηψλεηαη κε κνλαδηθφ θαη αλεπαλάιεπην ηξφπν. Δ αλαγλψξηζε απηήο ηεο εηεξφηεηαο
εθθξάδεη ηνλ εκπεηξηθφ ηξφπν ηεο εαπηφηεηαο ζηνλ ρψξν ηεο νληνινγηθήο απηνζπλεηδεζίαο ηνπ. Πξφθεηηαη, κε
άιινπο ιφγνπο, γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο εκπεηξίαο ηνπ εκείο.
Σν δεηνχκελν ηεο νληνινγηθήο πξφηαζεο αλαθέξεηαη ζηελ πξνβνιή ηνπ άιινπ κέζα απφ ηνλ εαπηφ
καο. Ώπηή ε ζπλνδνηπνξία νξίδεη ηελ θνηλσλία ηεο ζρέζεο ζεκαηνδνηψληαο ην γεγνλφο ηνπ πνιηηηζκηθνχ
πινπηηζκνχ, ν νπνίνο εκπεξηέρεη ηελ έλλνηα ηεο εηεξφηεηαο. Πέξα απφ ηηο θνιθινξηθέο εηθφλεο ηνπ
πεξίθιεηζηνπ θαη αλαγθαίνπ ζεζκνχ, ε λνεκαηνδφηεζε ηεο ζπλάληεζεο νινθιεξψλεη ηνλ θνηλφ ρψξν ζρέζεο ζε
θάζε δηάζηαζή ηεο.
Βηδηθφηεξα, νη κνξθέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο ζπλχπαξμεο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ δηακνξθψλνπλ έλαλ
δηαξθή κεηαζρεκαηηζκφ κηαο πνιχρξσκεο θνηλσλίαο, ε νπνία δελ θνβάηαη αθφκα θαη λα ζπγθξνπζηεί. Δ
ζχγθξνπζε απνηειεί, ελίνηε, ηνλ γφληκν ρψξν, κέζα ζηνλ νπνίν ν άιινο ππνζηαζηάδεηαη ελεξγνπνηψληαο ηελ
ηαπηφηεηά ηνπ. ε απηφ ην πιαίζην, ε αλαδήηεζε ηεο εηεξφηεηαο δελ εληάζζεηαη ζε νκνηνγελείο ελζσκαηψζεηο,
αιιά εκπεξηέρεη φιεο ηηο ελδερφκελεο νηθεηψζεηο ηνπ άιινπ.
Ώπηφο ν πινπηηζκφο ηεο εκπεηξηθήο δήηεζεο, απφ ηε κηα, εθθξάδεη ηνλ πξνζσπηθφ ηξφπν ηεο θηιφηεηαο
θαη εκπεξηέρεη ην λφεκα ηνπ ζπιινγηθνχ θαηά ηελ νληνινγηθή πξφηαζε ηνπ πξνζψπνπ. Πέξα απφ
αηνκνθεληξηθέο νκθαινζθνπήζεηο ηεο αζξνηζηηθήο νκνηνγέλεηαο, πέξα απφ ad hoc ζηαηηζηηθέο ζπγθιήζεηο, ε
ζπλάληεζε θαηαθάζθεη ζηελ εζσηεξηθή αλαδήηεζε απεξγάδνληαο θάζε δπλαηή εθδνρή ηεο ζρέζεο. Δ
δηαιεθηηθή ησλ ζρέζεσλ, απφ ηελ άιιε, πεξηγξάθεη ηνλ έηεξν ηξφπν πξφζιεςεο θάζε λένπ παξαδείγκαηνο θαη
δηακνξθψλεη ηνλ ρψξν ηνπ άιινπ ζην θαζ‟ έθαζην γεγνλφο ηεο δηα-ινγήο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ηέινο,
ζπκκεηέρνπκε ζηνλ δηάινγν αλαδεηψληαο κηα λέα δπλακηθή ζηνλ ηξφπν πνπ δηακνξθψλεη θάζε θνξά ην
εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ.
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ΠΒΡΕΛΔΦΔ ΏΡΘΡΟΤ
Δ απφδνζε ελφο παηδηνχ ζην ζρνιείν εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ ζηε γιψζζα, ζηα καζεκαηηθά ,
ζηε κλήκε, ζηελ αληίιεςε ηνπ ρψξνπ, ηνλ ςπρηζκφ ηνπ , ηα νπνία αλαπηχζζνληαη αλάινγα κε ηα εξεζίζκαηα
πνπ δέρεηαη ην παηδί απφ κηθξφ. εκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη θαη ε λνεκνζχλε ηνπ παηδηνχ θαζψο θαη ε
επίδξαζε ηεο εθπαίδεπζεο, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νπνίαο εμαξηάηαη απφ ηηο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη
εθπαηδεπηηθνί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο.
Οη εθπαηδεπηηθνί, γηα ηελ επίηεπμε ελφο πην ζπκπεξηιεπηηθνχ ζρνιείνπ, νθείινπλ λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ην
ζχλνιν φισλ ησλ καζεηψλ πνπ έρνπλ ζηελ ηάμε ηνπο. Γηα λα επηηεπρζεί φκσο απηφ ζα πξέπεη λα ζθέθηνληαη
ηδηαίηεξα πξηλ πάξνπλ πξσηνβνπιίεο, λα ζρεδηάδνπλ πξνζεθηηθά ηελ δηδαζθαιία ηνπο θαη λα θξαηνχλ ζεηηθή
ζηάζε απέλαληη ζε φινπο ηνπο καζεηέο . Βπίζεο, ζεκαληηθφ είλαη λα μεθεχγνπλ απφ ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην
αμηνπνηψληαο πνιιαπιέο πεγέο κάζεζεο ψζηε νη καζεηέο λα καζαίλνπλ λα εξγάδνληαη φινη καδί, λα απνθηνχλ
θνηλέο καζεζηαθέο εκπεηξίεο θαη λα έρνπλ ελεξγή ζπκκεηνρή ζηε κάζεζε.
ηελ θαηεχζπλζε κηαο πην ζπκπεξηιεπηηθήο εθπαίδεπζεο κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζεηηθά νη Νέεο Σερλνινγίεο, νη
νπνίεο έρνπλ εηζβάιεη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο δσήο καο θαζψο θαη ζηελ εθπαίδεπζε. Οη Νέεο Σερλνινγίεο
έρνπλ εηζρσξήζεη θαη ζην ρψξν ηεο Βηδηθήο Ώγσγήο θαη Βθπαίδεπζεο, πξνηείλνληαο λένπο δξφκνπο γηα ηε
κάζεζε πνπ ζηεξίδνληαη ζε πνιπκνξθηθέο πξνζεγγίζεηο θαη λέεο πξννπηηθέο. Οη καζεηέο νη νπνίνη
αληηκεησπίδνπλ νξηζκέλεο δπζθνιίεο, έρνληαο ζηα ρέξηα ηνπο απηά ηα ρξήζηκα εξγαιεία, πνπ απνηεινχλ κεγάιν
πιενλέθηεκα ζηνπο ηνκείο ηεο αλάγλσζεο, ηεο γξαθήο θαη ησλ καζεκαηηθψλ, έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο
επηηπρίαο ζηελ αθαδεκατθή ηνπο ζηαδηνδξνκία.
Οη Νέεο Σερλνινγίεο κπνξνχλ λα επηθέξνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Δ
αμηνπνίεζή ηνπο απνηειεί πξφθιεζε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζέινπλ λα πεηχρνπλ κηα ηζφηηκε ζπκκεηνρή
ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζην θνηλφ ζρνιηθφ πιαίζην. Καζψο απνηεινχλ ρξήζηκα εξγαιεία
ζηα ρέξηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη πξνζθέξνπλ πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο δπλαηφηεηεο πξνζέγγηζεο ελφο
δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ φρη κνλάρα ηα παηδηά κε καζεζηαθέο
δπζθνιίεο αιιά παξέρνπλ ηαπηφρξνλα βνήζεηα ζε φια ηα παηδηά αλεμαηξέησο.
Σειεηψλνληαο, ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε πσο ε άζθνπε ρξήζε ηεο Σερλνινγίαο δελ κπνξεί λα επηθέξεη ζεηηθά
απνηειέζκαηα θαη δελ κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη άιιεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο. Γηα παξάδεηγκα, αμίδεη λα
αλαθεξζνχκε ζηνπ ππνινγηζηέο νη νπνίνη, δελ είλαη κηα λέα κέζνδνο δηδαζθαιίαο αιιά κηα ζπκπιεξσκαηηθή
κέζνδνο, πνπ αλ νη εθπαηδεπηηθνί ηελ εθκεηαιιεπηνχλ ζσζηά, ζα κπνξέζνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα γνληκφηεξν
έδαθνο γηα κάζεζε. Βπηπιένλ, δίλνληαο ηελ επθαηξία ζηα παηδηά απηά λα ζπκκεηέρνπλ ζην κάζεκα δελ ζεκαίλεη
πσο έρνπκε πεηχρεη κηα πην ζπκπεξηιεπηηθή πξνζέγγηζε. Μπνξνχκε λα κηιάκε γηα ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε
κφλν φηαλ δίλνπκε επθαηξίεο ζηα παηδηά λα αιιειεπηδξνχλ θαη λα καζαίλνπλ ην έλα απφ ην άιιν.
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Οξηζκφο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε
Eίλαη θνηλά απνδεθηφ φηη δνχκε ζε κηα επνρή πνπ ηα πάληα γχξσ καο αιιάδνπλ ζπλερψο. Γίλεηαη αληηιεπηφ ,
φηη απηφ έρεη λα θάλεη κε ηνλ απμαλφκελν ξπζκφ ηεο ηερλνινγίαο. Ώπηφ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ αιιαγή ζηνλ
ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν άλζξσπνο ζθέθηεηαη θαη ελεξγεί ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ. ινη νη ηνκείο ηεο δσήο είλαη
επεξεαζκέλνη απ' απηφ ην πλεχκα ηεο αιιαγήο. ζν πεξηζζφηεξν πεξλάλε ηα ρξφληα φιν θαη πεξηζζφηεξν
παξαηεξνχκε ηελ κεγάιε επηξξνή πνπ αζθνχλ νη λέεο ηερλνινγίεο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. Σν δίθηπν
World Wide Web, ην Internet,νη ππνινγηζηέο έρεη παξαθηλήζεη πνιινχο εξεπλεηέο λα εμεηάζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο
θαη ηηο πξνθιήζεηο πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ πάλσ ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. Ο εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα είλαη
ελήκεξνο γηα ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο πξηλ απνθαζίζεη λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη
κέζα ζηελ ηάμε θαη λα κελ ηελ ρξεζηκνπνηήζεη κφλν θαη κφλν επεηδή ε ηερλνινγία έρεη κπεη ζηελ δσή καο θαη
πξνζειθχεη ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ. Γηαηί πξαγκαηηθά ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο ε ηερλνινγία έρεη λα
πξνζθέξεη πάξα πνιιά πξάγκαηα πξνο φθεινο ησλ καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη ηεο θνηλσλίαο
νιφθιεξεο. Οη κέζνη καζεηέο ζα απνθνκίζνπλ πνιιά νθέιε, νη ηδηνθπίεο δελ ζα πεξηνξίδνληαη κφλν ζηελ
ζπγθεθξηκέλε δηδαθηέα χιε, νχηε ζα αθνινπζνχλ αξγνχο ξπζκνχο γηα ράξηλ κεξηθψλ άιισλ καζεηψλ. ηα
παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο ζα αλνηρζνχλ λένη νπηηθνί νξίδνληεο ,. χκθσλα κε ηνλ NiccoloMachiavelli "Αελ
ππάξρεη ηίπνηα πην δχζθνιν απφ ην λα ζρεδηάζεηο, ηίπνηα πην αβέβαην απφ ηελ επηηπρία, ηίπνηα πην αδχλαην
ζηελ πινπνίεζε απφ ηελ δεκηνπξγία ελφο λένπ ζπζηήκαηνο. Γηαηί ν δεκηνπξγφο ζα ζπλαληήζεη κεγάιε
ερζξφηεηα απ' απηνχο πνπ σθεινχληαη απφ ηελ δηαηήξεζε ηνπ παιηνχ ζπζηήκαηνο, ελψ απφ ηελ άιιε ζα
ζπλαληήζεη απιψο αδηάθνξνπο ππνζηεξηρηέο, εάλ νξηζκέλνη πξφθεηηαη λα απνθνκίζνπλ θάπνηα νθέιε απφ ην
θαηλνχξην."
Πιενλεθηήκαηα – Μεηνλεθηήκαηα
πσο αλαθέξακε πην πάλσ, ηα νθέιε , ηα νπνία κπνξεί λα πξνζθέξεη ε λέα ηερλνινγία είλαη πνιιά Ώξρηθά,
θαηαθέξλεη λα ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή ησλ παηδηψλ ,θάηη ην νπνίν δελ γίλεηαη κε ηα βηβιία, θάλεη ηελ εθπαίδεπζε
πην ελδηαθέξνπζα, ελψ κεηαηξέπνληαο ηελ ζε παηρλίδη, απμάλεη ηελ επίδνζε φισλ ησλ καζεηψλ. Ώλαληίξξεηα
είλαη αλεμάληιεηε πεγή γλψζεο, εχθνιε ζηελ ρξήζε , δηεπθνιχλεη πνιχ ηελ δσή φισλ καο, ελψ ηαπηφρξνλα
αλνίγεη λένπο νξίδνληεο. Σν πην ζεκαληηθφ πιενλέθηεκά ηεο είλαη φηη απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο καζεηέο θαη ν
θαζέλαο κπνξεί λα βξεη νηη ηνλ ελδηαθέξεη θαηεπζείαλ ρσξίο θφπν κε έλα απιφ πάηεκα. ηελ αζχγρξνλε
επηθνηλσλία [e-mail, World Wide Web θ.η.ι.] ην πιενλέθηεκα είλαη φηη δελ ππάξρνπλ ρξνληθνί πεξηνξηζκνί. Οη
άλζξσπνη κπνξνχλ λα ζπδεηνχλ άλεηα, ρξεζηκνπνηψληαο φζν ρξφλν ζέινπλ γηα λα ζθεθηνχλ θαη λα
απαληήζνπλ. Σα παηδηά έρνπλ αλάγθε λα κάζνπλ λα δηακνξθψλνπλ, λα αλαπηχζζνπλ δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη
λα κνξθψλνληαη. Με ηελ λέα φκσο ηερλνινγία ε επηθνηλσλία έρεη αιιάμεη ζειίδα. Μέζσ ηνπ Internet κπνξνχλ
νη καζεηέο λα κελ πεξηνξίδνπλ ηηο ζπλαλαζηξνθέο ηνπο ζε άηνκα ηεο ζπλνηθίαο ή ηεο πφιεο ηνπο, αιιά κπνξνχλ
λα ζπλνκηινχλ κε άηνκα πνπ βξίζθνληαη ρηιηάδεο ρηιηφκεηξα καθξηά, ζε νπνηνδήπνηε άιιν έζλνο. Σν κέγεζνο
ηνπ θφζκνπ γίλεηαη αηζζεηά κηθξφηεξν θαη νη άλζξσπνη δηαθφξσλ πνιηηηζκψλ έξρνληαη ζε επαθή καζαίλνληαο
θαζέλαο γηα ηνλ άιινλ θαη απφ ηνλ άιινλ. Σέινο, εθηφο απφ ηνπο καζεηέο ππάξρνπλ πιενλεθηήκαηα θαη γηα
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Οη εθπαηδεπηηθνί ράξε ζηελ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαινχληαη λα βγνπλ έμσ απφ ηελ
απνκφλσζε, λα έξζνπλ πην θνληά ζηνπο καζεηέο θαη γίλνληαη πην ελεξγεηηθνί θαη ε βνήζεηα ηνπο γίλεηαη πην
νπζηαζηηθή. Ώθήλνπλ ζηελ άθξε ηηο δηαιέμεηο θαη πεξλάλε ζηελ πξάμε, θαζνδεγψληαο θαη βνεζψληαο ηνπο
καζεηέο ρσξίο λα ηνπο δίλνπλ έηνηκεο ιχζεηο. Σν κάζεκα ζηακαηάεη λα είλαη δαζθαιν-θεληξηθφ θαη πξσηαξρηθφ
ξφιν έρνπλ πιένλ νη καζεηέο. Αελ είλαη ιίγνη εθείλνη εθπαηδεπηηθνί πνπ ληψζνπλ φηη ν λενο απηφο ξφινο ηνπο
ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν, αθνχ ηνπο δίλεη κεγαιχηεξε απφιαπζε, άξα έηζη κεγαιχηεξε επηζπκία γηα δνπιεηά.
Νέεο Σερλνινγίεο θαη Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο
Hρξήζε ηεο Νέαο Σερλνινγίαο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θαη εξγαζηαθφ θφζκν. Γξήγνξα φκσο
νη εθπαηδεπηηθνί εηζήγαγαλ ηνπο Δ/Τ ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπο πξφγξακκα σο έλα θαηλνηφκν, επέιηθην θαη πνιχ
αιιειεπηδξαζηηθφ κέζν γηα ηελ βειηίσζε ηεο κάζεζεο ησλ καζεηψλ (ηζαζηλφο,2015) . Βίλαη θνηλά απνδεθηφ
φηη ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ κε ηα θαηάιιεια ινγηζκηθά ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία απνηειεί
κηα ελαιιαθηηθή εθπαηδεπηηθή ζηξαηεγηθή παξέρνληαο πινχζηεο εθπαηδεπηηθέο εκπεηξίεοθαη έρεη σο
απνηέιεζκα λα ζπκβάιιεη ζηελ εμάιεηςε ησλ αδπλακηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο
δπζθνιίεο (Hoover, K. 2005). Καζψο ε ηερλνινγία θάλεη ηελ κάζεζε πην εχθνιε γηα παηδηά κε δπζθνιίεο. Μέζα
απφ ηηο ηερλνινγίεο ηεο ηειεπηθνηλσλίαο θαη ησλ πνιπκέζσλ ε κάζεζε γίλεηαη πην δηαδξαζηηθή θαη θέξλεη ηνλ
θφζκν κέζα ζηελ ηάμε. Βπηπιένλ, δεκηνπξγνχληαη θίλεηξα γηα κάζεζε θαη παξνπζηάδνληαη θίλεηξα κάζεζεο
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απφ φινπο ηνπο καζεηέο, επεηδή είλαη θάηη θαηλνχξην θαη ηα παηδηά ληψζνπλ φηη δελ ζα γξάςνπλ ή δελ ζα
δηαβάζνπλ αιιά ζα παίμνπλ. Οπφηε απηφκαηα ηνπο γελλάηαη ην αίζζεκα ηεο ραξάο, ηεο αλππνκνλεζίαο θαη ηνπο
δίλνληαη θίλεηξα ΄΄λα ληθήζνπλ΄΄.
Ώπηφ επηηπγράλεηαη θαζψο ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πξνζθέξεη ηξεηο ηχπνπο πξφζβαζεο ζηνπο καζεηέο
κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο: 1) ηε θπζηθή, φπνπ εδψ θπξίσο καζεηέο κε ζσκαηηθέο αλαπεξίεο ηνπο δίλεηαη ε
δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε ηελ ρξήζε δηαθφπησλ αθφκε θαη κε ηελ θίλεζε
ησλ βιεθάξσλ, ρξήζε θνξεηψλ επηθνηλσληαθψλ κεραλεκάησλ, ηα νπνία αληηθαζηζηνχλ ηελ νκηιία
πξνζθέξνληαο δαρηπινγξαθεκέλα κελχκαηα
2) ηε γλσζηηθή φπνπ κε ηελ ρξήζε εηθφλσλ (makaton)
βνεζνχλ ζηελ αλαγλσζηηθή δηαδηθαζία θαη 3) ηελ ππνζηεξηθηηθή βνήζεηα φπνπ νη καζεηέο πνπ
αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο δέρνληαη αλαηξνθνδφηεζε (ΐνζληάδνπ,2006).
Παξάιιεια, ηα νπηηθά θαη αθνπζηηθά εξεζίζκαηα(ιφγνπ ράξε ςεθηαθή ρξήζε εηθφλαο ή βίληεν κε γξαπηφ
θείκελν) πνπ παξέρεη γηα παξάδεηγκα έλαο ππνινγηζηήο, ε θαζαξή εκθάληζε ηνπ θεηκέλνπ, ηα δηάθνξα
ινγηζκηθά πνπ ππάξρνπλ γηα ηε δηφξζσζε ησλ ιαζψλ, πξφβιεςεο ιέμεσλ (wordprediction) θαζψο θαη γηα ηελ
επεμεξγαζία θεηκέλνπ (virtual νn-screen) βνεζνχλ ηα παηδηά λα εθθξάδνληαη γξαπηψο πην εχθνια θαη κε
κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε θαζψο ελεξγνχλ ρσξίο άγρνο, πίεζε θαη ληψζνπλ κηα πξνζσπηθή ηθαλνπνίεζε
βιέπνληαο ην ηειηθφ απνηέιεζκα πνπ είλαη έλα ηαθηηθφ θαη πξνζεγκέλν θείκελν ρσξίο κνπηδνχξεο θαη
γξάκκαηα πνπ δελ βγάδνπλ λφεκα. Ταπάξρνπλ θαη ινγηζκηθά Ώμίδεη λα αλαθεξζεί,φηη ζπρλά εθθξάδνπλ θαη ηελ
επηζπκία λα πξνβνχλ ζε δηνξζψζεηο ηνπ θεηκέλνπ ηνπο, έρνληαο θαη ηελ αίζζεζε-επζχλε ηνπ ζπληάθηεζπγγξαθέα (Hoover, K. 2005).
Βπίζεο, νη ππνινγηζηέο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο ζηελ νξζνγξαθία θαη ηελ θαηάθηεζε ηεο γξαθήο.
Πξνγξάκκαηα εμάζθεζεο κέζσ παηρληδηνχ δίλνπλ θίλεηξαγηα λα εμαζθήζνπλ θαη λα βειηηψζνπλ ηελ
νξζνγξαθία ηνπο. Ώπνηεινχλ έλα πνιχ - αηζζεηεξηαθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο, αθνχ νη καζεηέο κπνξνχλ
ηαπηφρξνλα λα βιέπνπλ ηε ιέμε θαηλα ηελ αθνχλ θαη κεηά λα ηε γξάθνπλ (Crivelli, 2000). Δ δαρηπινγξάθεζε
κηαο ιέμεο βνεζά επίζεο ζην λα ζπκνχληαη ηε ζσζηή νξζνγξαθία θαηλα θάλνπλ ζσζηά ηε ζχλδεζε ήρνπγξαθήκαηνο ( ηαζηλφο, 2015). ζνλ αθνξά ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο κε καζεζηαθέο
δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε, νη ππνινγηζηέο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ εθηφο απφ ηηο εηθφλεο ηνπ makaton φπνπ
αλαθέξζεθαλθαη πάιη ζεκαληηθή βνήζεηα.Κπθινθνξνχλ ζηελ ειιεληθή αγνξά θάπνηα CD-ROM πνπ εθφζνλ
πιεξνχλ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη λα θαηαζηνχλ ηδηαίηεξα ρξήζηκα.Σν
ζεκαληηθφηεξν ζ‟ απηά ηα πξνγξάκκαηα είλαη φηη πξνζθέξνπλ ηελ αλαγλσζηηθή δηαδηθαζία ζε κηθξά βήκαηα
θαζψο θαη φηη δίλνπλ θίλεηξν γηα λα αγαπήζνπλ νη καζεηέο ηελ αλάγλσζε(Lewin, 1995).Ώμίδεη φκσο, ζην
ζεκείν απηφ λα ηνλίζνπκε φηη ηα παηδηά κε δπζθνιίεο ρξεηάδεηαη πξψηα λα κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ κε
επρέξεηα ην πιεθηξνιφγην θαη ηνπο εηδηθνχο επεμεξγαζηέο θεηκέλνπ πξνηνχ νη εθπαηδεπηηθνί αξρίζνπλ λα ηνπο
δηδάζθνπλ ηελ δηαδηθαζία ηεο γξαθήο θαη ηεο αλάγλσζεο γηαηί αιιηψο είλαη πηζαλφλ λα κπεξδεπηνχλ θαη λα
παξνπζηαζηνχλ ηα αληίζεηα απνηειέζκηα.
Ώληίζηνηρα, καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά( δπζαξηζκεζία) φπσο αλαθέξνπλ νη
Ράπηεο & Ράπηε (2001) κπνξνχλ λα βνεζεζνχλ απφ ηα παηρλίδηα πξνζνκνίσζεο πνπ εκπιέθνπλ ηα παηδηά λα
ζπκκεηέρνπλ ζε δξακαηνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο θαζεκεξηλήο ζπλαιιαγήο κε ρξήκαηα (π.ρ. παίδνληαο καγαδί κε
ηα ςψληα) θαη ηνπο θέξλνπλ αληηκέησπνπο κε βαζηθέο αξηζκεηηθέο πξάμεηο. Με ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηθξναγνξψλ θαη άιισλ θαζεκεξηλψλ ρξεκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ ζην εηθνληθφ πεξηβάιινλ ηνπ ππνινγηζηή, ηα παηδηά
αιιά θαη νη ελήιηθεο πνπ αληηκεησπίδνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο καζαίλνπλ λα επηιχνπλ ηηο ηξεηο βαζηθέο
αξηζκεηηθέο πξάμεηο (πξφζζεζε, αθαίξεζε, πνιιαπιαζηαζκφ) θαζψο επίζεο λα ιχλνπλ απηά πξνβιήκαηα
αξηζκεηηθήο ,ηα νπνία ζα ηνζο βνεζήζνπλ λα αληεπεμέξρνληαη ζε δηθέο ηνπο θαζεκεξηλέο αλάγθεο. Γηα
παξάδεηγκα ην ινγηζκηθφ Number Race, ην νπνίν είλαη απνθιεηζηηθά ζρεδηαζκέλν γηα παηδηά κε δπζαξηζκεζία,
ζέηεη σο ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο αλαπαξάζηαζεο ησλ αξηζκψλ, ηελ θαηαλφεζε ησλ κεηαμχ ηνπο ζρέζεσλ θαη
ηελ εμνηθείσζε ηνπο κε ηηο βαζηθέο αξηζκεηηθέο πξάμεηο ηεο πξφζζεζεο, ηεο αθαίξεζε, ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ
θαη ηεο δηαίξεζεο.
Έλα επίζεο ρξήζηκν εξγαιείν είλαη ηα πιεθηξνιφγηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε εηθφλεο ή έλλνηεο, ε Logo θαη ε
ρειψλα εδάθνπο,(δειαδή κηα ρειψλα παηρλίδη πνπ ηελ θαζνδεγνχλ ηα παηδηά πάλσ ζην έδαθνο Δ ρειψλα
εδάθνπο θαη ε Logo κεηαηξέπνπλ ηα καζεκαηηθά ζ' έλα δηαζθεδαζηηθφ παηρλίδη. Πνιιέο θνξέο θαη ηα ίδηα ηα
παηδηά επηλννχλ παηρλίδηα κε εληνιέο γηα λα παίμνπλ κε ηε ρειψλα εδάθνπο π.ρ. ην θπλεγεηφ κηαο κπάιαο, ε
πεξηνδεία ηεο γηα λα εθηειέζεη δηάθνξεο απνζηνιέο πάλσ ζ' έλα κεγάιν ράξηε εδάθνπο πνπ αλαπαξηζηά, είηε
ηνλ ηφπν ηνπο, είηε άιιεο ρψξεο . Βλψ απφ ηελ άιιε πιεπξά κε ηε Logo ηα παηδηά κπνξνχλ λα θαηαζθεπάζνπλ
ζρήκαηα εμεξεπλψληαο ην απνηέιεζκα ηεο δηαδνρήο εληνιψλ κε κηα ζεηξά αξηζκψλ, (πνπ αθνινπζεί έλα
νξηζκέλν ζθεπηηθφ), κε ζηφρν λ' αλαθαιχςνπλ πνζνηηθά θαηλφκελα, ηα νπνία ηα κεηαθξάδνπλ ζε νπηηθέο

718

1st International Congress on Management of Educational Units
December 7-9, 2018, Thessaloniki, Greece

αλαπαξαζηάζεηο θαη ζρήκαηα, θαλφλεο θαη ππνινγηζηηθνχο πίλαθεο, ηνπο νπνίνπο βέβαηα ζα ήηαλ θνπξαζηηθφ
θαη δχζθνιν λα δεκηνπξγήζνπλ κε ην ραξηί θαη κε ην κνιχβη, αθφκα θαη αλ δηέζεηαλ ηηο απαηηνχκελεο
δεμηφηεηεο. Βπίζεο θαη ε Γεσκεηξία γίλεηαη έλα εμεξεπλεηηθφ ηαμίδη πνπ κπνξεί λα ζπλαξπάζεη, λα θάλεη
πεξήθαλα ηα παηδηά γηα ηα θαηαπιεθηηθά ηνπο ζρέδηα πνπ επηλννχλ κε ηε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή..
Με φινπο απηνχο ηξφπνποεληζρχεηαη ε παξνπζία ησλ καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο κέζα ζηελ ηάμε
θαζψο ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα θάλνπλ ηελ ίδηα εξγαζία κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο αιιά κε ιίγν
δηαθνξεηηθφ ηξφπν, πξνζαξκνζκέλν ζηνπο δηθνχο ηνπο ξπζκνχο θαη αλάγθεο . πκκεηέρνληαο φκσο ζην
κάζεκα γηαηί απιά ηνπο έρεη δνζεί ε επθαηξία λα γξάθνπλ ζηνλ ππνινγηζηή, δελ ζεκαίλεη πσο κπνξνχκε λα
κηιάκε γηα ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε (Ώγγειίδεο,2011). Βίλαη ζεκαληηθφ γηα ηα παηδηά απηά λα έρνπλ
πξφζβαζε ζηα ίδηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη νη ζπκκαζεηέο ηνπο. Γη απηφ θαη νη λέεο ηερλνινγίεο δελ
αθνξνχλ κφλν καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο αιιά φινπο ηνπο καζεηέο ζην ζχλνιφ ηνπο.
Ο Singleton (1994), πεξηγξάθεη ηηο δηαθνξεηηθέο απφςεηο πνπ έρνπλ νξηζκέλνη εξεπλεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί
ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζηε δηδαζθαιία καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο.
Ώλαθέξεη ζπγθεθξηκέλα πσο ε κία νκάδα αληηκεησπίδεη ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο σο κέζνδν
δηδαζθαιίαο γηα ηελ απφθηεζε βαζηθψλ δεμηνηήησλ θαη ε άιιε σο έλα κέζν πνπ δίλεη πξφζβαζε ζηα
θαζεκεξηλά καζήκαηα. Ο ίδηνο ππνζηεξίδεη φηη ηφζν ε κάζεζε φζν θαη ε ππνζηήξημε θαη πξφζβαζε ησλ
καζεηψλ έρνπλ ηελ ίδηα ζεκαληηθή αμία θαη ζπκβνιή.Ώπηφ πνπ
ηνλίδεη ηδηαίηεξα φηαλ αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ γηα παηδηά κε καζεζηαθέο
δπζθνιίεο είλαη ε ιέμε ¨δηαθνξνπνίεζε¨. Γηα παξάδεηγκα έλαο καζεηήο κπνξεί λα ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξε
εμάζθεζε κε ηε βνήζεηα θαηάιιεισλ πξνγξακκάησλ γηα λα κπνξέζεη λα θαηαθηήζεη κία δεμηφηεηα ελψ έλαο
άιινο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί επεμεξγαζηή θεηκέλνπ γηα λα δηεπθνιχλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ κέζα ζηελ ηάμε.
ηεξηδφκελε ζηελ εθπαηδεπηηθή εκπεηξία, νη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο έρνπλ αλάγθε θαη ηα δχν, θαζψο
νη δπζθνιίεο πνπ έρνπλ ζηελ αλάγλσζε, ηε γξαθή θαη ζηα καζεκαηηθά είλαη ζεκαληηθέο. πγθεθξηκέλα, ην
γξάςηκν γηα έλα καζεηή κε δπζιεμία είλαη κηα επίπνλε δηαδηθαζία γηαηί θαιείηαη λα ζπλδπάζεη δηαθνξεηηθά
κεηαμχ ηνπο γλσζηηθά αληηθείκελαθαη ελψ κπνξεί λα έρεη πνιιέο ελδηαθέξνπζεο ηδέεο, λα κελ κπνξεί λα ηηο
απνηππψζεη ζην ραξηί. Με ηε βνήζεηα ελφο επεμεξγαζηή θεηκέλνπ ζηνλ ππνινγηζηή, ν καζεηήο ζα κπνξέζεη λα
ζπγθεληξσζεί ζε έλα κηθξφ θνκκάηη δνπιεηάο θάζε θνξά (ηαζηλφο, 2015), λα βξεη πην εχθνια ην ζσζηφ
γξάκκα ζην πιεθηξνιφγην ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα ην αλαθαιέζεη απφ ηε κλήκε ηνπ,λα θάλεη αλ ζέιεη αιιαγέο
ζην γξαπηφ ηνπ ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα θάλεη κνπληδνχξεο θαη λα κελ έρεη ην άγρνο γηα ηπρφλ θαθή εκθάληζε ηνπ
γξαπηνχ ηνπ (Detheridge, 1996).
πκπεξάζκαηα
πλνςίδνληαο, ζα ιέγακε πσο νη Νέεο Σερλνινγίεο κπνξνχλ λα επηθέξνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο
καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Δ αμηνπνίεζήηνπο απνηειεί πξφθιεζε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζέινπλ λα
πεηχρνπλ κηα ηζφηηκε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζην θνηλφ ζρνιηθφ πιαίζην.Οη
Νέεο Σερλνινγίεο απνηεινχλ ρξήζηκα εξγαιεία ζηα ρέξηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο πξνζθέξνπλ πνιιέο θαη
δηαθνξεηηθέο δπλαηφηεηεο πξνζέγγηζεο ελφο δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Βθπαηδεπηηθνί θαη ηερλνινγία
αιιεινζπκπιεξψλνληαη.Ώπφ ηελ κηα πιεπξά νη ππνινγηζηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ κνλαδηθή ηνπο δχλακε λα
θαζνδεγνχλ θαη λα δηαθσηίδνπλ, νη εθπαηδεπηηθνί σο άλζξσπνη απφ ηελ άιιε πιεπξά , εθπαηδεχνπλ θαη
κνξθψλνπλ. Ώπηνί ζα είλαη ππεχζπλνη λα εμαζθαιίζνπλ έλα θαζαξά αλζξψπηλν ζηνηρείν ζηελ εθπαίδεπζε, ελψ
ζα αθήλνπλ ηνπο ππνινγηζηέο κε ηνλ ηξφπν ηνπο λα κεηαδίδνπλ πιεξνθνξίεο. Οη ππνινγηζηέο ζα θαζνδεγνχλ
θαη νη εθπαηδεπηηθνί ζα εθπαηδεχνπλ.Με απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ φρη κνλάρα ηα παηδηά κε
εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο αιιά λα παξέρνπλ βνήζεηα ζε φια ηα παηδηά αλεμαηξέησο.ΐέβαηα ε σθέιεηα γηα
φινπο ηνπο καζεηέο αλεμάξηεηα απφ ην αλ έρνπλ δπζθνιίεο ή φρη εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν κε ηλ νπνίν ν
εθάζηνηε εθπαηδεπηηθφο πξνζαξκφδεη θαη εθαξκφδεη ηελ νηθεία δηδαζθαιία. Γηαηί αλ θαη φινη νη εθπαηδεπηηθνί
παξνπζηάδνπλ κηα ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηηο Νέεο Σερλνινγίεο ν θαζέλαο ηελ ρξεζηκνπνηεί κε ηνλ δηθφ ηνπ
ηξφπν λα ηελ ρξεζηκνπνηεί . Μέζα φκσο απφ ηελ Υξήζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ φινη νη καζεηέο γίλνληαη πην
ππεχζπλνη ρσξίο ε φπνηα αδπλακία ηνπο λα απνηειεί εκπφδην γηα κάζεζε ελψ ηαπηφρξνλα εληζρχεηαη ε
ζπλεξγαζία θαη ε επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο. (Ράπηεο & Ράπηε, 2013). Ώλνίγεηαη ινηπφλ έλαο λένο δξφκνο γηα
ηνπο καζεηέο εηδηθήο αγσγήο πνπ πξνζθέξεη λέεο θαη ελδηαθέξνπζεο πξννπηηθέο (Κφκεο, 2004). Ο
εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηνπ Δ/Τ γηα λα παξνπζηάζεη ην δηδαθηηθφ πιηθφ κε έλαλ πην επράξηζην
ηξφπν γηα ηα παηδηά κε ηε βνήζεηα γξαθηθψλ, εηθφλαο θαη ήρνπ πνπ θεξδίδνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο, λα εκπιέμεη
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ηνπο καζεηέο ζε δξαζηεξηφηεηεο πξνζνκνίσζεο (Παπαζεκειήο,2003)) πνπ ζπκβάιινπλ ζηε νηθνδφκεζε ηεο
γλψζεο (Μηρεινγηάλλεο, Ε. &Σδελάθε, Μ. 2000). Μέζα ζε ιίγα ρξφληα , ε ηερλνινγία έρεη θαηαθέξεη λα αιιάμεη
νινθιεξσηηθά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν φια ηα άηνκα κε δπζθνιίεο θαη κε λα δνπλ, λα εξγάδνληαη αιιά θαη λα
καζαίλνπλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν.
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Δ ζρνιηθή εγεζία απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα ζηελ επηηπρία ελφο ζρνιείνπ. Ο επηηπρεκέλνο δηεπζπληήοζρνιηθφο εγέηεο, είλαη ην πξφζσπν θιεηδί ζηελ παξνρή πςειήο πνηφηεηαο εθπαίδεπζεο θαη ζηελ επηηπρία ηνπ
ζρνιείνπ. Έξεπλεο δηεζλψο, ζηεξηδφκελεο ζε κειέηεο πεξηπηψζεσλ θαηαιήγνπλ ζε ηέζζεξηο βαζηθέο θαηεγνξίεο
επηηπρεκέλσλ εγεηηθψλ πξαθηηθψλ: α) δεκηνπξγία νξάκαηνο θαη θαζνξηζκφο θαηεχζπλζεο, β) θαηαλφεζε θαη
αλάπηπμε αηφκσλ, γ) αλαδηνξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη δ) δηαρείξηζε πξνγξάκκαηνο, δηδαζθαιίαο θαη
κάζεζεο θαη αλαδεηθλχνπλ έλα ζχλνιν πξνζσπηθψλ αμηψλ, ηδηνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ησλ επηηπρεκέλσλ
δηεπζπληψλ, ν ζπλδπαζκφο ησλ νπνίσλ θαη κέζα ζην δηαθνξεηηθφ ζπγθείκελν, εξκελεχεη ην ξφιν ηνπο σο
επηηπρεκέλνπο ζρνιηθνχο εγέηεο. θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, είλαη ν εληνπηζκφο ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ,
ζε κειέηε πεξίπησζεο επηηπρεκέλνπ δηεπζπληή Αεκνηηθνχ ζρνιείνπ ζηελ Βιιάδα. Μέζσ ησλ επξεκάησλ ηεο
έξεπλαο, απνδεηθλχεηαη ε πηνζέηεζε εγεηηθψλ πξαθηηθψλ απφ ηηο παξαπάλσ βαζηθέο θαηεγνξίεο, ηηο νπνίεο
εχζηνρα ζπλδπάδεη ν δηεπζπληήο ζην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν. ε ζπλάξηεζε κε ηηο πξνζσπηθέο αμίεο, ηδηφηεηεο
θαη δεμηφηεηεο πνπ δηαζέηεη θαηαιήγνπκε ζηελ εξκελεία ελφο επηηπρεκέλνπ δηεπζπληή-ζρνιηθνχ εγέηε,
αλζξσπνθεληξηθνχ, ν νπνίνο εζηηάδεη ζηε ζπλεξγαζία, ζηηο πνηνηηθέο ζρέζεηο θαη εκπλέεη φινπο ηνπο
εκπιεθφκελνπο κε ηε ζρνιηθή κνλάδα λα αθνινπζήζνπλ θνηλφ φξακα θαη αμίεο, ζηνρεχνληαο ζηελ αιιαγή, ζηε
δηαξθή βειηίσζε θαη επηηπρία ηνπ ζρνιείνπ.
Λέμεηο θιεηδηά: επηηπρεκέλε ζρνιηθή εγεζία, επηηπρεκέλνο δηεπζπληήο-ζρνιηθφο εγέηεο, κειέηε πεξίπησζεο.
ΔΗΑΓΧΓΖ
Ο δηεπζπληήο ζρνιείνπ, σο βαζηθή πεγή εγεζίαο (Day & Sammons, 2014), μεθεχγεη απφ ηνλ παξαδνζηαθφδηεθπεξαησηηθφ ηξφπν δηνίθεζεο, αλαπηχζζνληαο ξφιν εγεηηθφ, πνπ βειηηψλεη ηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε,
ζπλεξγάδεηαη θαη επηθνηλσλεί επνηθνδνκεηηθά κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη γίλεηαη ζπλψλπκν ηεο επηηπρίαο
(Καινγηάλλεο, 2016). χκθσλα κε ηνλ Παζηαξδή (2014), ππάξρεη ηζρπξή ζρέζε κεηαμχ εγεζίαο θαη ζρνιηθήο
επηηπρίαο θαη επηδηψθεηαη ε κειέηε ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ επηηπρεκέλσλ ζρνιηθψλ εγεηψλ. ΐαζηθέο
κειέηεο γηα ηελ επηηπρεκέλε εγεζία (Day & Sammons, 2014; Leithwood, Day, Sammons, Harris, & Hopkins,
2006a, 2006b; Leithwood, Harris, & Hopkins, 2008), εξκελεχνληαο ηνλ εγεηηθφ ξφιν επηηπρεκέλσλ δηεπζπληψλ
ζε δηαθνξεηηθφ ζπγθείκελν, πξνζαλαηνιίζηεθαλ ζηηο εγεηηθέο πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, θαηαιήγνληαο ζε
έλα βαζηθφ ππξήλα εγεηηθψλ πξαθηηθψλ κε ελέξγεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο επξέσο εθαξκνδφκελεο απφ
επηηπρεκέλνπο εγέηεο. Παξάιιεια, ππνζηεξίδεηαη φηη έλα ζχλνιν πξνζσπηθψλ αμηψλ, ηδηνηήησλ θαη δεμηνηήησλ
ζπληζηνχλ ηα βαζηθά ζηνηρεία γηα ηελ επηηπρία ηνπο (Day, et al., 2010; Gurr, 2015) θαη καδί κε ηηο βαζηθέο
εγεηηθέο πξαθηηθέο, επηηξέπνπλ ζην δηεπζπληή-ζρνιηθφ εγέηε λα εξγάδεηαη απνηειεζκαηηθφηεξα κε ηα κέιε ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο, ψζηε λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ (Drysdale & Gurr, 2017). Ώπνζαθελίδνληαο
ηνπο φξνπο εγεζία, δηεχζπλζε θαη δηνίθεζε, ζχκθσλα κε ηνλ Παζηαξδή (2014), ν φξνο εγεζία ιεηηνπξγεί ζαλ
φξνο – νκπξέια, φπνπ ππάγνληαη ηφζν ν φξνο δηνίθεζε φζν θαη ν φξνο δηεχζπλζε. Ο φξνο εγεζία εκπεξηθιείεη
ην φξακα θαη ηελ θαηεχζπλζε, ζηελ νπνία καθξνπξφζεζκα πξνζαλαηνιίδεηαη έλαο νξγαληζκφο, ελψ ζεσξείηαη
φηη βξίζθεηαη πάλσ απφ ηνπο φξνπο δηνίθεζε θαη δηεχζπλζε. Παξφια απηά, νη φξνη αιιεινζπκπιεξψλνληαη,
επηθαιχπηνληαη, ρσξίο απηφλνκα λα απνδίδνπλ ηηο ελέξγεηεο πνπ νπζηαζηηθά ρξεηάδεηαη λα θάλεη έλαο
ζχγρξνλνο εγέηεο. Βπνκέλσο, θαιφο ζεσξείηαη έλαο εγέηεο φηαλ παξάιιεια είλαη θαιφο σο δηεπζπληήο θαη σο
δηνηθεηηθφο (Παζηαξδήο, 2014). Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο κειέηεο, νη έλλνηεο δηεχζπλζε θαη δηνίθεζε
ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζπλψλπκεο θαη ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά ηεο έλλνηαο εγεζία. Με βάζε ηα παξαπάλσ,
έρνληαο ηζρπξή πεπνίζεζε φηη ππάξρνπλ επηηπρεκέλνη δηεπζπληέο ζηελ Βιιάδα, σο εγέηεο πνπ πξνάγνπλ ηελ
επηηπρία ελφο ζρνιείνπ θαη ζπγρξφλσο, ε έιιεηςε εξεπλψλ ζηνλ ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ρψξν γηα ην ζέκα, καο
ψζεζε ζηε κειέηε θαη αμηνπνίεζε ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο θαη ζηε δηεμαγσγή πνηνηηθήο έξεπλαο θαη
ζπγθεθξηκέλα κειέηε πεξίπησζεο. θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ν εληνπηζκφο ησλ βαζηθψλ πξαθηηθψλ
επηηπρεκέλεο εγεζίαο πνπ πηνζεηεί θαη εθαξκφδεη ν επηηπρεκέλνο δηεπζπληήο ζηελ Βιιάδα θαη ε αλάδεημε ησλ
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πξνζσπηθψλ αμηψλ, ηδηνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ηνπ, πνπ εξκελεχνπλ ην ξφιν ηνπ σο επηηπρεκέλνπ ζρνιηθνχ
εγέηε. Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ θαζνδήγεζαλ ηελ εξγαζία είλαη ηα εμήο:
1. Πνηεο βαζηθέο πξαθηηθέο επηηπρεκέλεο εγεζίαο εληνπίδνληαη ζηνλ επηηπρεκέλν δηεπζπληή ζηελ Βιιάδα, ζε
ζρέζε κε απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία;
2. Πνηεο είλαη νη πξνζσπηθέο αμίεο, ηδηφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ηνπ επηηπρεκέλνπ δηεπζπληή ζηελ Βιιάδα;
3. Πψο ζπλδένληαη νη βαζηθέο επηηπρεκέλεο πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη νη πξνζσπηθέο αμίεο, ηδηφηεηεο θαη
δεμηφηεηεο πνπ έρεη, κε ην ξφιν ηνπ σο επηηπρεκέλνπ ζρνιηθνχ εγέηε ζηε ζπγθεθξηκέλε ζρνιηθή κνλάδα;
ηελ επφκελε ελφηεηα, παξνπζηάδνληαη βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ ηεο παξνχζαο κειέηεο.
Βαζηθέο πξαθηηθέο επηηπρεκέλεο ζρνιηθήο εγεζίαο.
Σν ελδηαθέξνλ ζηελ έξεπλα γηα ηε ζρνιηθή εγεζία πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηνλ θξίζηκν ξφιν ηνπ δηεπζπληή ζηε
δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε ηεο βειηίσζεο ηνπ ζρνιείνπ θαη απφ ηελ χπαξμε κηαο ηζρπξήο ζρέζεο εγεζίαο θαη
ζρνιηθήο επηηπρίαο. Βμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα, φπσο ην Αηεζλέο Πξφγξακκα Βπηηπρεκέλεο ρνιηθήο Δγεζίαο
(International Successful School Principalship Project – ISSPP), επηθεληξψλνληαη ζηε κειέηε ραξαθηεξηζηηθψλ
θαη πξαθηηθψλ ησλ επηηπρεκέλσλ δηεπζπληψλ-ζρνιηθψλ εγεηψλ, αλαδεηθλχνληαο ζεκαληηθά πνηνηηθά ζηνηρεία
ηνπο (Παζηαξδήο, 2014). Μέζσ ηνπ παξαπάλσ πξνγξάκκαηνο έγηλαλ παξάιιεια πνηνηηθέο έξεπλεο ζε νθηψ
αξρηθά ρψξεο, Ώπζηξαιία, Καλαδά, Κίλα, Δ.Π.Ώ., Ώγγιία, Ννξβεγία, νπεδία θαη Ααλία, κε ζηφρν ηελ
αλάδεημε ραξαθηεξηζηηθψλ θαη πξαθηηθψλ εγεζίαο επηηπρεκέλσλ δηεπζπληψλ, ελψ αξγφηεξα εληάρζεθε θαη ε
Κχπξνο κε κειέηεο πεξηπηψζεσλ επηηπρεκέλσλ δηεπζπληψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Pashiardis, Savvides,
Lytra & Angelidou, 2011) θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Παζηαξδήο, 2012). ε ζρέζε κε ηηο πξαθηηθέο
εγεζίαο, ζπλνςίδνληαο θχξηα επξήκαηα εξεπλψλ γηα ηελ επηηπρεκέλε ζρνιηθή εγεζία, νη κειεηεηέο
ππνζηεξίδνπλ φηη «έλα ζχλνιν εγεηηθψλ πξαθηηθψλ απνηεινχλ ηα „βαζηθά‟ ηεο επηηπρεκέλεο εγεζίαο θαη είλαη
πνιχηηκα ζρεδφλ ζε θάζε εθπαηδεπηηθφ ζπγθείκελν» (Leithwood & Riehl , 2003: 5). χκθσλα κε ηνλ Παζηαξδή
(2012), ππάξρνπλ ηέζζεξηο βαζηθέο θαηεγνξίεο επηηπρεκέλσλ εγεηηθψλ πξαθηηθψλ. πσο ππνζηεξίδεηαη, νη
ηέζζεξηο απηέο βαζηθέο θαηεγνξίεο πξαθηηθψλ εγεζίαο, α) δεκηνπξγία νξάκαηνο θαη θαζνξηζκφο θαηεχζπλζεο,
β) θαηαλφεζε θαη αλάπηπμε αηφκσλ, γ) αλαδηνξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη δ) δηαρείξηζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, απνηεινχλ ην βαζηθφ ππξήλα εγεηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ
ηελ επηηπρεκέλε εγεζία (Day et al., 2010; Day & Leithwood, 2007; Day & Sammons, 2014; Leithwood et al.,
2006b; Leithwood et al., 2008). Παξάιιεια, ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο γηα ηελ επηηπρεκέλε εγεζία, απαξαίηεηεο
γηα ηε ζρνιηθή επηηπρία ζε νπνηνδήπνηε ζπγθείκελν θαη δηαπηζηψζεθε φηη νη βαζηθέο απηέο πξαθηηθέο
αλαθέξνληαη ζε φιεο ζρεδφλ ηηο ρψξεο πνπ έιαβαλ κέξνο ζην δηεζλέο πξφγξακκα ISSPP (Drysdale, 2011).
πλνςίδνληαο, γηα ηελ πξψηε θαηεγνξία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δεκηνπξγία νξάκαηνο θαη ηνλ θαζνξηζκφ
θαηεχζπλζεο, ππνζηεξίδεηαη φηη απνηειεί ηελ πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο θηλήηξσλ ζηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ εγέηε
(Leithwood et al., 2006b; Leithwood et al., 2008). Σν ζχλνιν ησλ πξαθηηθψλ ηνπ εγέηε ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε
ηεο πηνζέηεζεο θνηλψλ ζηφρσλ, κε ηελ αλάπηπμε ελφο θνηλνχ νξάκαηνο θαη ηεο δεκηνπξγίαο πξνζδνθηψλ
πςειήο απφδνζεο (Leithwood, 2005; Leithwood et al., 2008). ζνλ αθνξά ηε δεχηεξε θαηεγνξία απηή
ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηαλφεζε θαη αλάπηπμε ησλ αηφκσλ. Τπνζηεξίδεηαη φηη νη πξαθηηθέο πνπ πεξηιακβάλνληαη
είλαη ηξία εμεηδηθεπκέλα ζχλνια πξαθηηθψλ πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά ζηα θίλεηξα (Leithwood et al., 2006b;
Leithwood et al., 2008), κε πξαθηηθέο παξνρήο αηνκηθήο ζηήξημεο, ελίζρπζεο ηεο πλεπκαηηθήο
δξαζηεξηνπνίεζεο θαη πξαθηηθέο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο παξάδεηγκα θαηάιιεισλ αμηψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ. Μέζσ
ησλ πξαθηηθψλ απηψλ, ν ζρνιηθφο εγέηεο ζηνρεχεη νη εθπαηδεπηηθνί λα απνθηήζνπλ θαηάιιειεο γλψζεηο θαη
δεμηφηεηεο, φρη κφλν πξνο επίηεπμε ησλ ζρνιηθψλ ζηφρσλ, αιιά θαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα δέζκεπζεο,
αλζεθηηθφηεηαο, πξνζαξκνζηηθφηεηαο, ψζηε λα ζπλερίζνπλ λα εθαξκφδνπλ γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, ζε
απαηηεηηθά πεξηβάιινληα θαη δχζθνιεο ζπλζήθεο (Leithwood & Day, 2007; Leithwood et al., 2008). ε ζρέζε
κε ηελ ηξίηε θαηεγνξία, πνπ αθνξά ηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, εληνπίδνληαη ηξεηο
εμεηδηθεπκέλεο πξαθηηθέο πνπ είλαη ε αλαδφκεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο γηα αλαδηνξγάλσζε-δηαθνξνπνίεζε ηεο
θνπιηνχξαο, ε νηθνδφκεζε ζπλεξγαηηθήο θνπιηνχξαο, ε δεκηνπξγία θαη ππνζηήξημε παξαγσγηθψλ ζρέζεσλ κε
ηνπο γνλείο θαη ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα, ζπλδένληαο ην ζρνιείν κε ην επξχηεξν πεξηβάιινλ (Day & Sammons,
2014; Leithwood & Day, 2007; Leithwood et al., 2008). Βζηηάδνληαο ζηελ αλάπηπμε ζπλεξγαηηθψλ ζρέζεσλ
ππνζηεξίδεηαη φηη απηέο επηθεληξψλνληαη ζηηο εληφο ζρνιείνπ, κε ηελ θαιιηέξγεηα θαη δηαηήξεζε
επνηθνδνκεηηθψλ ζρέζεσλ κε φιν ην πξνζσπηθφ κεηαδίδνληαο εθηίκεζε θαη επηδηψθνληαο ηε ζπκκεηνρή ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ, αιιά θαη ηε δεκηνπξγία νκάδσλ κε ζηφρν ηελ επίιπζε
πξνβιεκάησλ (Day et al., 2010; Leithwood et al., 2006b). ηηο εθηφο ζρνιείνπ ζρέζεηο απνδείρζεθε φηη νη
επηηπρεκέλνη δηεπζπληέο δίλνπλ έκθαζε ζηε ζχλαςε επνηθνδνκεηηθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο γνλείο παξέρνληαο
δπλαηφηεηεο ζπκκεηνρήο ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε κάζεζε θαη ηελ πξφνδν ησλ παηδηψλ ηνπο
(Pashiardis et al., 2011; Wang et al., 2016), ελψ σο πξνο ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα ππνζηεξίδεηαη φηη φινη νη
δηεπζπληέο είλαη ζεκαληηθφ λα βειηηψλνπλ ηε θήκε ηνπ ζρνιείνπ ηνπο ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηελ επξχηεξε
ηνπηθή θνηλφηεηα πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί καθξνρξφληα επηηπρία (Day & Leithwood, 2007).
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Δ ηειεπηαία βαζηθή θαηεγνξία εγεηηθψλ πξαθηηθψλ ζρεηίδεηαη κε ηε δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο
θαη κάζεζεο. πγθεθξηκέλα, αθνξά πξαθηηθέο ζηε δεκηνπξγία παξαγσγηθψλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο γηα
εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο. Δ παξαθνινχζεζε απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν ηεο ζπκπεξηθνξάο επηηπρεκέλσλ
δηεπζπληψλ, ελψ ζπγρξφλσο ε παξνρή πφξσλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηνπο, ζπκβάιεη
ζηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ εξγαζίαο πςειψλ αμηψλ (Day & Sammons, 2014). ηηο βαζηθέο πηπρέο ηεο
επηηπρεκέλεο ζρνιηθήο εγεζίαο, φπσο δηαηππψλνπλ νη Day θαη ζπλεξγάηεο (2010), πεξηιακβάλνληαη θαη φζεο
αθνξνχλ πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο. πγθεθξηκέλα, αλαθέξεηαη ε
ελίζρπζε πνηφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο θαζψο νη δηεπζπληέο, κέζσ αλάπηπμεο αζθαινχο ζρνιηθνχ
πεξηβάιινληνο, παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, λα αλαπηχζζνπλ επέιηθηα λέεο κεζφδνπο θαη
ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, σο πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθέο. Βπηπιένλ,
αλαπηχζζνπλ έλα ηζρπξφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, πνπ πξνσζεί ηηο αιιαγέο, κε ζηφρν ηελ θαιιηέξγεηα ηεο
δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο απηνπεπνίζεζεο δίλνληαο έκθαζε ζηελ αλάπηπμε βαζηθψλ δεμηνηήησλ γηα ηε δσή
(Day et al., 2010) ρσξίο αζθαιψο λα αγλννχληαη νη αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο (Day & Sammons, 2014). Ώμίδεη λα
ζεκεησζεί φηη ν ηξφπνο εθαξκνγήο ηνπ ζπλφινπ ησλ βαζηθψλ απηψλ θαηεγνξηψλ θαη ησλ επηκέξνπο πξαθηηθψλ
δηαθνξνπνηείηαη, αζθαιψο, απφ ηηο ζπλζήθεο θαη πηζαλφλ απφ ην πξνζσπηθφ ζηπι ηνπ εγέηε (Leithwood & Day,
2007a).
Υαξαθηεξηζηηθά επηηπρεκέλνπ δηεπζπληή – ζρνιηθνχ εγέηε.
ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηηπρεκέλσλ δηεπζπληψλ πεξηιακβάλνληαη νη πξνζσπηθέο ηνπο αμίεο, νη ηδηφηεηεο θαη
δεμηφηεηεο πνπ θαηέρνπλ. πλνςίδνληαο, ππνζηεξίδεηαη φηη νη αμίεο ησλ επηηπρεκέλσλ δηεπζπληψλ
εξκελεχηεθαλ σο θνηλσληθά δεκνθξαηηθέο θαη αθνξνχζαλ ζέκαηα ζπκκεηνρηθφηεηαο, ίζσλ επθαηξηψλ, ηζφηεηαο
θαη δηθαηνζχλεο, πςειψλ πξνζδνθηψλ, δέζκεπζεο κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε, ζπλεξγαζίαο, νκαδηθφηεηαο,
αθνζίσζεο θαη θαηαλφεζεο (Gold, Evans, Earley, Halpin, & Collarbone, 2003). Γηα ηηο βαζηθέο αμίεο θαη
πεπνηζήζεηο ησλ δηεπζπληψλ απνδείρζεθε φηη είλαη έληνλα καζεηνθεληξηθέο θαζψο βαζίδνληαη ζηελ ηζφηεηα,
ζηελ επηθέληξσζε ζηνπο άιινπο θαη ζηελ ηζφηηκε επθαηξία φισλ λα κάζνπλ (Gurr, Drysdale, & Mulford, 2006).
Ώλάκεζα ζηηο θνηλέο βαζηθέο αμίεο, πνπ θαηέρνπλ νη επηηπρεκέλνη δηεπζπληέο, πεξηιακβάλνληαη ε ηζρπξή
αίζζεζε εζηθήο επζχλεο, ν ζεβαζκφο θαη ε αμία πξνο φινπο, ε εζηίαζε ζηε κάζεζε θαη ηελ επηηπρία (Day et al.,
2010). Πξνβάιιεηαη ην αλζξσπνθεληξηθφ ζηνηρείν ησλ επηηπρεκέλσλ δηεπζπληψλ κε ζεκαληηθέο κειέηεο
ζχλνςεο επξεκάησλ λα ζπκπεξαίλνπλ φηη νη επηηπρεκέλνη δηεπζπληέο βάδνπλ κπξνζηά αμίεο θνηλσληθήο
δηθαηνζχλεο, ελδηαθέξνληαη πξαγκαηηθά γηα ηε κάζεζε φισλ ησλ καζεηψλ εζηηάδνληαο ζηα ελδηαθέξνληά ηνπο,
κε θνηλέο αμίεο ηελ ελζπλαίζζεζε θαη ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ (Drysdale, 2011).
πλνςίδνληαο, νη Day θαη ζπλεξγάηεο (2010), θαηαιήγνπλ ζε παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ζπζρέηηζε
αλάκεζα ζηηο πξνζσπηθέο ηδηφηεηεο ησλ εγεηψλ κε ηελ επηηπρεκέλε εγεζία ηζρπξηδφκελνη φηη νη επηηπρεκέλνη
ζρνιηθνί εγέηεο είλαη αλνηρηφκπαινη θαη δεθηηθνί ζηε κάζεζε απφ άιινπο, είλαη επέιηθηνη θαη κε δνγκαηηθνί σο
πξνο ηηο ζθέςεηο ηνπο ζε έλα ζχζηεκα βαζηθψλ αμηψλ, επίκνλνη ζηηο πςειέο πξνζδνθίεο, ζπλαηζζεκαηηθά
αλζεθηηθνί θαη αηζηφδνμνη.
Οη επηηπρεκέλνη δηεπζπληέο αηζζάλνληαη κεγάιε ηθαλνπνίεζε κε ηελ πξφνδν θαη εμέιημε ησλ καζεηψλ θαη
ζπγρξφλσο, πξνβάιιεηαη έληνλα σο θεληξηθή δεμηφηεηά ηνπο ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, θαη φρη κφλν, πξνζσπηθνχ, ψζηε λα γίλνληαη θαιχηεξνη ζε φ,ηη θάλνπλ (Gurr, 2015).
Παξάιιεια, ην αλζξσπνθεληξηθφ ζηνηρείν εληζρχεηαη, κέζσ ησλ θαιψλ επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ θαη
δείρλνληαο ζπλαηζζεκαηηθή επαηζζεζία ζηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα (Drysdale, 2011). Έηζη,
ζηε δηακφξθσζε πνηνηηθψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ απνδεηθλχνληαη ζεκαληηθέο νη ζπλαηζζεκαηηθέο
δεμηφηεηεο. Δ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θαη θνηλσληθή επίγλσζε απνηεινχλ ζεκειηψδεηο δεμηφηεηεο γηα ηνπο
ζχγρξνλνπο εγέηεο (Μπνπξαληάο, 2015). Δ ελζπλαίζζεζε, σο θνκκάηη ηεο θνηλσληθήο επίγλσζεο, αθνξά ηελ
ηθαλφηεηα αληίιεςεο ζπλαηζζεκάησλ θαη αλαγθψλ ησλ ζπλαλζξψπσλ. Έηζη, ν εγέηεο κπνξεί λα ζπληνλίδεηαη
θαη λα αηζζάλεηαη πξαγκαηηθά ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ, βνεζψληαο ηηο ζρέζεηο ηνπ κε αλζξψπνπο
δηαθνξεηηθνχ ππφβαζξνπ (Goleman, Boyatzis, & McKee, 2014). Βπηπιένλ δεμηφηεηα ηνπ επηηπρεκέλνπ
ζρνιηθνχ εγέηε, είλαη ε θαιιηέξγεηα ηδηνηήησλ εκπηζηνζχλεο αλάκεζα ζε φια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο
απνηειψληαο ζεκαληηθή επζχλε ηνπ, σο βαζηθφο παξάγνληαο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο επηηπρίαο ζηα ζρνιεία (Day,
2009). πσο ππνζηεξίδεηαη πιεξέζηεξε εηθφλα γηα ηνπο επηηπρεκέλνπο εγέηεο ππάξρεη, φηαλ εμεηάδνληαη καδί
κε ηηο πξαθηηθέο, νη πεπνηζήζεηο θαη πξνζσπηθέο αμίεο, νη δεμηφηεηεο θαη ηδηφηεηέο ηνπο (Leithwood & Day,
2007b) θαζψο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο. Δ άπνςε απηή εληζρχεηαη κέζα απφ πξφζθαηα επξήκαηα ρσξψλ, πνπ
έρνπλ ιάβεη κέξνο ζην δηεζλέο πξφγξακκα ISSPP θαη απνδείρζεθε φηη έλαο ζπλδπαζκφο αμηψλ,
ραξαθηεξηζηηθψλ ηδηνηήησλ θαη δεμηνηήησλ θάλεη ηνπο δηεπζπληέο λα δηαθέξνπλ θαη νδεγνχληαη ζηελ
επηηπρεκέλε εγεζία (Drysdale & Gurr, 2017).
χκθσλα κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ην ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζηε ζχλδεζε ησλ βαζηθψλ επηηπρεκέλσλ
πξαθηηθψλ, πξνζσπηθψλ αμηψλ, ηδηνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ησλ δηεπζπληψλ, κε ην ξφιν ηνπο σο επηηπρεκέλνη
ζρνιηθνί εγέηεο. πσο ππνζηεξίδεηαη, νη επηηπρεκέλνη δηεπζπληέο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ίδηεο βαζηθέο πξαθηηθέο
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εγεζίαο, σζηφζν δελ ππάξρεη κφλν έλα εγεηηθφ κνληέιν πνπ λα ηνπο νδεγεί ζηελ επηηπρία (Παζηαξδήο, 2012,
2014; Day & Sammons, 2014; Day et al., 2010). πσο έρεη απνδεηρζεί, νη βαζηθέο θαηεγνξίεο πξαθηηθψλ
επηηπρεκέλεο εγεζίαο, αληαλαθινχλ θπξίσο ηα κνληέια δηδαθηηθήο θαη κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο (Belchetz &
Leithwood, 2007). Βπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνλ Παζηαξδή (2014), απφ ηα δηάθνξα κνληέια επηηπρεκέλεο εγεζίαο
πνπ αλαδχνληαη θαη πξνηείλνληαη θαηά θαηξνχο, δελ ππάξρεη έλα θαηάιιειν κείγκα ζρνιηθήο εγεζίαο, γηα φινπο
ηνπο εγέηεο, θαζψο επεξεάδεηαη απφ ην επίπεδν ζπζηήκαηνο ζην νπνίν μεδηπιψλεηαη, αιιά θαη απφ ην ηδηαίηεξν
ζρνιηθφ επίπεδν. Βίλαη ρξήζηκν λα αλαθεξζεί φηη ζηελ Βιιάδα δελ παξνπζηάδνληαη ζηε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία
κειέηεο ζρεηηθέο κε ηελ επηηπρεκέλε ζρνιηθή εγεζία θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ πξνηείλνληαη. ηελ επφκελε ελφηεηα
γίλνληαη νπζηψδεηο αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηε κεζνδνινγία ηεο παξνχζαο έξεπλαο, κειέηε πεξίπησζεο
επηηπρεκέλνπ δηεπζπληή.
ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ
Με βάζε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, ην ελδηαθέξνλ επηθεληξψλεηαη ζηνλ ππξήλα ησλ βαζηθψλ πξαθηηθψλ
επηηπρεκέλεο εγεζίαο. Έηζη, ζηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο, επηδηψθεηαη ν εληνπηζκφο ησλ πξαθηηθψλ πνπ αθνινπζεί,
επηιέγεη θαη αμηνπνηεί επηηπρεκέλνο δηεπζπληήο Αεκνηηθνχ ζρνιείνπ ζηελ Βιιάδα, νη νπνίεο ηαηξηάδνπλ ζην
δηθφ ηνπ ζρνιηθφ ζπγθείκελν θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο πξνζσπηθέο αμίεο, ηδηφηεηεο θαη δεμηφηεηεο πνπ δηαζέηεη,
πεξηγξάθνπλ ην ξφιν ηνπ σο επηηπρεκέλνπ ζρνιηθνχ εγέηε. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο έξεπλαο
ρξεζηκνπνηήζεθε ε κειέηε πεξίπησζεο, σο πνηνηηθή εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε. Δ κειέηε πεξίπησζεο είλαη ε
δηεξεχλεζε κηαο πεξίπησζεο κέζα απφ ιεπηνκεξή, ζε εχξνο θαη βάζνο, ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη κέζσ
πνιιαπιψλ πεγψλ (Stake, 2005; Yin, 2012).
Γείγκα – Κξηηήξηα επηινγήο – Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία.
ην πιαίζην ηεο κειέηεο πεξίπησζεο πξνσζείηαη ε ζθφπηκε δεηγκαηνιεςία θαη ε επηινγή ησλ ζπκκεηερφλησλ ή
ησλ πεγψλ δεδνκέλσλ ζε κηα κειέηε λα βαζίδεηαη ζηα πινχζηα δεδνκέλα πνπ παξέρνπλ ζε ζρεηηθή ζπλάθεηα κε
ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα (Yin, 2012). ηελ παξνχζα έξεπλα σο πεξίπησζε επηιέρζεθε ζπγθεθξηκέλνο
δηεπζπληήο κε θξηηήξηα επηινγήο ηε θήκε ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ θαιή εηθφλα πξνο ηελ θνηλσλία. Βπηπιένλ
θξηηήξηα απνηέιεζαλ ε επξεία απνδνρή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηεπζπληή απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε πνιιέο
ζεηηθέο απφςεηο ζπλαδέιθσλ πξνο ην πξφζσπν θαη ην έξγν ηνπ, ε ηδηαίηεξε αγάπε, ε εθηίκεζε θαη εκπηζηνζχλε
πνπ ηνπ ππνδεηθλχνπλ, θαζψο έρεη επηιεγεί αηξεηφο εθπξφζσπνο θαη Πξφεδξνο ζπιιφγνπ εθπαηδεπηηθψλ. Δ
ζρνιηθή κνλάδα πνπ ππεξεηεί ν δηεπζπληήο ηεο κειέηεο πεξίπησζεο βξίζθεηαη ζε πφιε λνκνχ ηεο θεληξηθήο
Μαθεδνλίαο, είλαη ην κεγαιχηεξν Αεκνηηθφ ζρνιείν ηεο πεξηνρήο, αξηζκεί πεξίπνπ 350 καζεηέο, κε ζπλνιηθά
δεθαεθηά ηκήκαηα, ηκήκα έληαμεο θαη εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο. Σν ζρνιείν δηεπζχλεηαη απφ ηνλ ίδην ζρνιηθφ
εγέηε γηα έμη έηε. Σν κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ δηεπζπληή είλαη πςειφ, κε δχν κεηαπηπρηαθνχο ηίηινπο θαη
επηκνξθσηηθέο πηζηνπνηήζεηο. ΐαζηθή επηδίσμε ήηαλ ν ζπγθεθξηκέλνο δηεπζπληήο λα κειεηεζεί απφ
δηαθνξεηηθέο νπηηθέο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα. χκθσλα κε ηνλ Creswell (2013), ην ζέκα πνπ
κειεηάηαη ρξεηάδεηαη λα αληαλαθιά ηηο δηαθνξεηηθέο νπηηθέο ησλ ζπκκεηερφλησλ, θαζψο νη δηαθνξεηηθέο
απφςεηο, εκπεηξίεο, πεξηγξαθέο θαη αιιειεπηδξάζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ βνεζνχλ ζηε ζε βάζνο θαη αμηφπηζηε
δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο. Οη ππφινηπνη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ ν ππνδηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, πέληε
εθπαηδεπηηθνί, έλαο γνλέαο θαη ζπλνιηθά ην δείγκα ηεο κειέηεο απαξηζκεί νθηψ ζπκκεηέρνληεο.
Μέζα ζπιινγήο δεδνκέλσλ.
ηε κειέηε πεξίπησζεο, ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ νη πιεξνθνξίεο ζπγθεληξψλνληαη απφ πνιιαπιέο πεγέο φπσο
ζπλεληεχμεηο, άκεζεο παξαηεξήζεηο, ζπκκεηνρηθέο παξαηεξήζεηο, έγγξαθα φπσο επηζηνιέο θαη αλαθνξέο,
αξρεηαθά έγγξαθα θαη θπζηθέο ηεθκεξηψζεηο (Yin, 2012). ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε πεξίπησζεο
ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ζπλεληεχμεηο, ε άκεζε παξαηήξεζε θαη ε αλάιπζε εγγξάθσλ. Οη ζπλεληεχμεηο, σο ην
βαζηθφ εξγαιείν ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ, ήηαλ εκηδνκεκέλεο, κε αλνηθηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο κε ζηφρν ηελ
επειημία, ηελ εκβάζπλζε ζην ζέκα, ηε δηεπθξίληζε γηα απνθπγή παξαλνήζεσλ, αιιά θαη ηε πηζαλή αλάδπζε
λέσλ ζεκάησλ πξνο εμέηαζε (Cohen, Manion & Morrison, 2007). Οη ζπλεληεχμεηο δηεμήρζεζαλ ζε κέξεο θαη
ψξεο εθηφο δηδαθηηθνχ σξαξίνπ, χζηεξα απφ ζρεηηθφ πξνγξακκαηηζκφ. Αεχηεξν εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ,
απνηέιεζε ε παξαηήξεζε. χκθσλα κε ηνλ Yin (2012), oη άκεζεο παξαηεξήζεηο ζε ρψξν πνπ έρεη
πξνζδηνξηζηεί επηθεληξψλνληαη, θπξίσο, ζε αλζξψπηλεο ελέξγεηεο, ζε θπζηθά πεξηβάιινληα ή ζε πξαγκαηηθά
γεγνλφηα απνηειψληαο έλα απφ ηα πην μερσξηζηά ραξαθηεξηζηηθά ηεο κειέηεο πεξίπησζεο. ηε ζπγθεθξηκέλε
πεξίπησζε ε παξαηήξεζε ήηαλ άκεζε θαη αθνξνχζε ην δηεπζπληή. ην επίθεληξν ηέζεθαλ νη ηξφπνη ελεξγεηψλ
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαη νη ηξφπνη επηθνηλσλίαο. Παξαηεξήζεθαλ θαη
θαηαγξάθεθαλ απφ ηνλ ίδην ηνλ εξεπλεηή νη ζπκπεξηθνξέο ηνπ, ηξφπνη απνθάζεσλ, αιιειεπηδξάζεηο κε
ζπλαδέιθνπο, καζεηέο αιιά θαη κε άηνκα εθηφο ζρνιείνπ, φπσο γνλείο θαη εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο. ην ηέινο,
νη ελέξγεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ εκθαλίδνληαλ ζπρλφηεξα, απνηέιεζαλ ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζηελ πεξηγξαθή
ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ δηεπζπληή. Σξίην εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ απνηέιεζε ε
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αλάιπζε εγγξάθσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. πσο ππνζηεξίδεη ν Creswell (2014), ζηα
πιενλεθηήκαηα ησλ εγγξάθσλ είλαη φηη απνηεινχλ δηαθξηηηθή πεγή πιεξνθνξηψλ. πγθεθξηκέλα καο βνήζεζαλ
ελδεηθηηθά έγγξαθα ηνπ ίδηνπ ηνπ δηεπζπληή, φπσο ελεκεξσηηθέο επηζηνιέο πξνο ηνπο γνλείο, αιιά θαη πξαθηηθά
ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πιιφγνπ δηδαζθφλησλ, εζηηάδνληαο ζηηο απνθάζεηο θαη ζηνλ ηξφπν ιήςεο ηνπο.
Ρφινο ηνπ εξεπλεηή – Ζζηθή.
Ο ξφινο ηνπ εξεπλεηή ζηελ πνηνηηθή έξεπλα είλαη πνιχ ζεκαληηθφο εμαηηίαο ηεο ακεζφηεηαο θαη εκπινθήο ηνπ
ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία (Creswell, 2013). Χο πξνο ηελ εζηθή ηεο έξεπλαο, ν εξεπλεηήο εκπιεθφκελνο ζε κηα
δηαξθή αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο απαηηείηαη λα ζέβεηαη ηα δηθαηψκαηα, ηηο αλάγθεο, αμίεο θαη
επηζπκίεο ηνπο. Ώπαηηείηαη λα ελεκεξψζεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο, γηα ηνπο ηξφπνπο
ζπιινγήο δεδνκέλσλ φπσο θαη γηα ηηο ζπζθεπέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηηο θαηαγξαθέο θαη γηα ην φηη νη
εξκελείεο ζα κπνξνχλ λα είλαη ζηε δηάζεζή ηνπο (Creswell, 2014). ηελ παξνχζα έξεπλα νη ζπλεληεχμεηο θαη ε
άκεζε παξαηήξεζε πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηνλ ίδην ηνλ εξεπλεηή, θξαηψληαο νπδέηεξε ζηάζε ζε φιε ηε
δηάξθεηα ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο. ινη νη ζπκκεηέρνληεο ηνπ δείγκαηνο ηεο κειέηεο ελεκεξψζεθαλ γηα ην
ζθνπφ ηεο έξεπλαο θαη γηα ηε δηθή ηνπο ζεκαληηθή ζπκβνιή θαζψο νη δηθέο ηνπο απφςεηο, πεπνηζήζεηο,
πεξηγξαθέο θαη εκπεηξίεο απνηεινχλ βαζηθφ ππιψλα γηα ηηο απαληήζεηο ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, σο
δεδνκέλα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο θαη κφλν. Παξάιιεια, δηαβεβαηψζεθαλ ν
θαζέλαο αηνκηθά γηα ηελ πιήξε ερεκχζεηα θαη εκπηζηνζχλε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξείραλ, γηα ηελ αλσλπκία,
ελψ εηδηθφηεξα ζηηο ζπλεληεχμεηο δεηήζεθε ε ζπγθαηάζεζή ηνπο γηα ηε ςεθηαθή θαηαγξαθή. Σέινο,
ελεκεξψζεθαλ γηα ηε δπλαηφηεηα δηάζεζεο ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο θαη ησλ ζρεηηθψλ εξκελεηψλ.
Αλάιπζε δεδνκέλσλ.
Δ αλάιπζε δεδνκέλσλ δελ απνηειεί κεκνλσκέλν, μερσξηζηφ θνκκάηη ηεο κειέηεο, αιιά κηα ζπλερή δηαδηθαζία.
Δ δηαδηθαζία αλάιπζεο δεδνκέλσλ είλαη θπθιηθή θαη γίλεηαη παξάιιεια κε ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ.
Ώθνινπζήζεθε ε θπθιηθή πνξεία κεζφδνπ ησλ Miles & Huberman (1994) ηεο αλάιπζεο: απνκαγλεηνθψλεζε,
αλάγλσζε, θσδηθνπνίεζε, νκαδνπνίεζε θαη αλάδπζε ζεκαηηθψλ, κε ηειηθή θαηάιεμε ζηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο
θαη ππνζεκαηηθέο ηνπο. Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο απνηεινχλ ζπκππθλσκέλεο νιηζηηθέο πεξηγξαθέο θαη εξκελείεο
παξέρνληαο βαζχηεξε θαηαλφεζε ζην ππφ δηεξεχλεζε ζέκα (Huberman & Miles, 1998). Μειεηψληαο ην
πεξηερφκελν ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ έγηλε κηα πξψηε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, ελψ ζηα ηειηθά
ζπκπεξάζκαηα θαηαιήμακε κε ην πέξαο ηεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ. Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ πξνέθπςαλ είλαη
α) νη βαζηθέο πξαθηηθέο ηνπ επηηπρεκέλνπ δηεπζπληή, κε ηηο πξαθηηθέο νπζηαζηηθά πνπ πηνζεηεί θαη εθαξκφδεη ν
δηεπζπληήο, β) ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επηηπρεκέλνπ δηεπζπληή, πνπ είλαη νη πξνζσπηθέο αμίεο, ηδηφηεηεο θαη
δεμηφηεηεο ηνπ δηεπζπληή θαη γ) ν εγεηηθφο ξφινο ηνπ επηηπρεκέλνπ δηεπζπληή, πνπ αθνξά ην ξφιν ηνπ
επηηπρεκέλνπ ζρνιηθνχ εγέηε ζην ζρνιείνπ πνπ ππεξεηεί ζε ζπλάξηεζε κε ηηο πξαθηηθέο, ηηο νπνίεο
ρξεζηκνπνηεί θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ επηηεχρζεθε έιεγρνο
ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηηο ππνζηεξίδνπλ, κε απνζπάζκαηα ζπλεληεχμεσλ, άκεζεο παξαηήξεζεο θαη ζρνιηθψλ
εγγξάθσλ.
Δγθπξφηεηα ηεο κειέηεο.
ε κηα πνηνηηθή έξεπλα ε εγθπξφηεηα, ζχκθσλα κε ηνπο Lincoln & Guba (1985), αλαθέξεηαη κε ηνλ φξν
εκπηζηεπζηκφηεηα (trustworthiness), πνπ νπζηαζηηθά ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηνηηθήο
δηεξγαζίαο θαη ησλ επξεκάησλ κηαο πνηνηηθήο κειέηεο. Δ θεξεγγπφηεηα, σο θξηηήξην εμαζθάιηζεο
εκπηζηεπζηκφηεηαο, ειέγρεη ηελ πξαγκαηηθή αμία ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο θαη κπνξεί λα εληζρπζεί, κέζσ
ζηξαηεγηθψλ πνπ πξνηείλνληαη. Γηα ηε βειηίσζε ηεο θεξεγγπφηεηαο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ
δχν απφ ηηο βαζηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ πξνηείλνληαη (Lincoln & Guba, 1985), ηεο «ηξηγσλνπνίεζεο πεγψλ θαη
κεζφδσλ» (triangulation) θαη ηνπ «ειέγρνπ ησλ ζπκκεηερφλησλ» (member checks). Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ
παξνχζα έξεπλα έγηλε ηξηγσλνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ αληιήζεθαλ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο, κε ηα δεδνκέλα ηεο
άκεζεο παξαηήξεζεο θαη ησλ εγγξάθσλ, ελψ έγηλε ηξηγσλνπνίεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ κεηαμχ ηνπο δειαδή ηνπ
δηεπζπληή κε ηηο ππφινηπεο ζπλεληεχμεηο θαη αληίζηξνθα, πξνο επηβεβαίσζε γηα φζα έρεη ππνζηεξίμεη ζηε
ζπλέληεπμή ηνπ ν δηεπζπληήο. Με ηελ ηξηγσλνπνίεζε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο πξνέθππηαλ σο απνηέιεζκα ηεο
επηβεβαίσζεο ηνπιάρηζηνλ κηαο αθφκε πεγήο δεδνκέλσλ εμαζθαιίδνληαο, ζπγρξφλσο, ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ
εξκελεηψλ πνπ δηαηππψζεθαλ. Παξάιιεια, γηα ηε βειηίσζε ηεο θεξεγγπφηεηαο ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηερληθή
«ηνπ ειέγρνπ ησλ ζπκκεηερφλησλ» (member checks), πξνο επηβεβαίσζε, νπζηαζηηθά, ησλ επξεκάησλ απφ ηνπο
ίδηνπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Έηζη, ζε μερσξηζηή ζπλάληεζε ηα επξήκαηα δφζεθαλ ζην δηεπζπληή, ν νπνίνο ήηαλ
ζεηηθφο κε ηηο εξκελείεο πνπ ηνπ παξνπζηάζηεθαλ. Με πξσηνβνπιία ηνπ ίδηνπ, δφζεθε ε δπλαηφηεηα
παξνπζίαζεο ησλ επξεκάησλ θαη ησλ εξκελεηψλ ηεο κειέηεο απφ ηνλ εξεπλεηή ζηνπο ππφινηπνπο
ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα, νη νπνίνη έδεημαλ ελδηαθέξνλ γηα ηελ παξνπζίαζε, ζπκθψλεζαλ κε ηηο εξκελείεο,
αλαγλσξίδνληαο αθφκε θαη ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο ηνπο ζηηο ζπλεληεχμεηο, ελψ ην θιίκα ήηαλ επράξηζην θαη
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θηιηθφ. Σν αξλεηηθφ ηεο δηαδηθαζίαο ήηαλ ε έιιεηςε ρξφλνπ γηα πεξαηηέξσ ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ. ηελ
επφκελε ελφηεηα γίλεηαη αλαθνξά ζηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο.
ΔΤΡΖΜΑΣΑ
Ώπφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, κέζσ ησλ ζεκαηηθψλ πνπ αλαδχζεθαλ, εμάγνληαη ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο.
ηελ πξψηε ζεκαηηθή γηα ηηο βαζηθέο πξαθηηθέο ηνπ επηηπρεκέλνπ δηεπζπληή νη ππνζεκαηηθέο πνπ ελππάξρνπλ
είλαη ν θαζνξηζκφο θνηλνχ νξάκαηνο, ε δηακφξθσζε ζπλεξγαηηθήο θνπιηνχξαο, ε επηκφξθσζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαη ε πξνψζεζε-ελίζρπζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο. Ο επηηπρεκέλνο δηεπζπληήο κέζα απφ
ηα δεδνκέλα θαίλεηαη φηη επηδηψθεη ηνλ θαζνξηζκφ θνηλνχ νξάκαηνο, κέζα απφ ζπιινγηθέο απνθάζεηο ζηηο
ζπλεδξηάζεηο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Σίζεληαη θνηλνί ζηφρνη, πςειέο πξνζδνθίεο θαη επηδηψθεηαη απφ θνηλνχ ε
πξφνδνο, ε βειηίσζε ησλ καζεηψλ, ε αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο κε ηελ παξάιιειε βειηίσζε ηνπ
ζρνιείνπ. Βπηπιένλ, ν επηηπρεκέλνο δηεπζπληήο θαίλεηαη απφ ηα δεδνκέλα φηη πξνσζεί έληνλα έλα ζπλεξγαηηθφ
θιίκα ζην ζρνιείν σο βαζηθή πξαθηηθή ηνπ. ηα πιαίζηα ηεο ελίζρπζεο ζπλεξγαηηθήο θνπιηνχξαο, πξνσζεί ηε
ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ, ζηεξίδεη ηηο θνηλέο δξάζεηο ησλ ηκεκάησλ ηνπ ζρνιείνπ, ελψ
παξάιιεια αλαγλσξίδεη θαη αμηνπνηεί ηηο ηθαλφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζπκβάιινληαο ζηελ αλαδφκεζε ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο δέζκεπζεο θαη επζχλεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. πγρξφλσο, ν
επηηπρεκέλνο δηεπζπληήο θαίλεηαη φηη πξνσζεί ηε δεκηνπξγία πνηνηηθψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο, ηελ θαιιηέξγεηα παξαγσγηθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο γνλείο θαη ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα. Βπηπιεφλ,
ελδηαθέξεηαη γηα ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ ηειεπηαίσλ ζε ελδνζρνιηθέο δξάζεηο ζηνρεχνληαο ζηε δηακφξθσζε
θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο, ζηελ ελίζρπζε ησλ καζεηψλ θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο θήκεο ηνπ ζρνιείνπ, σο αλνηρηφ
ζηελ θνηλσλία. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε εθπαηδεπηηθφο 5 αλαθέξεη:
Kάλακε πξφπεξζη κηα πνιχ σξαία εθδήισζε γηα θηιαλζξσπηθφ ζθνπφ θαη φινη νη γνλείο ζπκκεηείραλ, έθαλαλ
πνιιέο δξάζεηο ζηνλ πεδφδξνκν ηεο πφιεο. Αειαδή είλαη έλα ζρνιείν αλνηρηφ ζηελ θνηλσλία. Σν ζπγθεθξηκέλν
ήηαλ έλα πνιχ κεγάιν πξφηδεθη, νη γνλείο ζπκκεηείραλ, δξαζηεξηνπνηήζεθαλ.
ζνλ αθνξά ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ν επηηπρεκέλνο δηεπζπληήο θαίλεηαη κέζα απφ ηα δεδνκέλα
γηα ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία πνπ δίλεη ζηελ αμία ηεο επηκφξθσζεο νπνηαζδήπνηε κνξθήο, αθφκε θαη
ελδνζρνιηθήο, σο επέλδπζε. πγθεθξηκέλα αλαθέξεη ν ίδηνο θαη ε εθπαηδεπηηθφο 4:
Γηα κέλα είλαη πνιχ βαζηθή ε επηκφξθσζε νπφηε ελζαξξχλσ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ζπκκεηέρνπλ ζε ζεκηλάξηα
[…]. Ννκίδσ είλαη κηα επέλδπζε πνπ γίλεηαη θαη απηφ βγαίλεη ζηε δνπιεηά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη θαη‟ επέθηαζε
θαη ζηα παηδηά νπφηε ζε θάζε ζεκηλάξην, ζε θάζε επηκφξθσζε γηα νηηδήπνηε είκαη ελζαξξπληηθφο θαη
ππνζηεξηθηηθφο.
Κάλακε θαη άιιεο ελδνζρνιηθέο επηκνξθψζεηο θαη ζρνιέο γνλέσλ, πνπ ιεηηνχξγεζαλ εδψ πνιχ ζεηηθά. Ώπηφ
είλαη ηψξα ην πλεχκα ην θαηλνχξγην, ελδνππεξεζηαθή θαηάξηηζε, επηκφξθσζε, λα καζαίλνπκε ζπλέρεηα
(Βθπαηδεπηηθφο 4).
Μειεηψληαο ηα δεδνκέλα θαίλεηαη ν επηηπρεκέλνο δηεπζπληήο λα επηδηψθεη ηελ πξνψζεζε θαη ελίζρπζε ηεο
δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο. Ώπηφ επηηπγράλεηαη κέζσ ζπκκεηνρήο ζε πνιιέο θαηλνηφκεο δξάζεηο θαη
πξνγξάκκαηα, επειημίαο ζηε δηδαζθαιία θαη ζην πξφγξακκα ππνζηεξίδνληαο ηελ θαηλνηνκία, ηηο λέεο πξαθηηθέο
θαη κεζφδνπο ζην βαζκφ πνπ είλαη εθηθηφ απηέο λα εθαξκνζηνχλ, αιιά θαη κε ηελ παξνρή ζχγρξνλνπ
ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. Άκεζε παξαηήξεζε δηδαζθαιίαο θαη επέκβαζε ζηε κέζνδν πνπ αθνινπζνχλ νη
εθπαηδεπηηθνί δελ πξαγκαηνπνηείηαη, φκσο ηνπο ζηεξίδεη άκεζα θαη ηνπο βνεζά φηαλ ρξεηαζηεί θαη φηαλ δεηεζεί.
Υαξαθηεξηζηηθά απνζπάζκαηα αλαθέξνπλ:
Βληζρχεη λέεο κεζφδνπο φπσο λα εξγαδφκαζηε ζε νκάδεο θαη δελ ππάξρεη δπζθνιία ζε θαλέλα απφ απηά ηα
ζέκαηα (Βθπαηδεπηηθφο 2).
Βάλ πξνθχςεη θάηη ζηελ δηδαζθαιία δελ έρνπκε παξά λα ηνπ ην αλαθέξνπκε θαη λα καο πξνηείλεη ιχζεηο […].
Κάπνην παηδί πνπ δπζθνιεπφηαλ καζεζηαθά θαη επεηδή ν δηεπζπληήο έρεη εμεηδίθεπζε ζηελ εηδηθή αγσγή, κνπ
έδεημε ιίγν ηνλ ηξφπν πνπ ζα κπνξνχζα λα ην βνεζήζσ (Βθπαηδεπηηθφο 1).
ηε δεχηεξε ζεκαηηθή θαηεγνξία γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επηηπρεκέλνπ δηεπζπληή, ε ππνζεκαηηθή πνπ
ππάξρεη αλαθέξεηαη ζηηο πξνζσπηθέο αμίεο, ηδηφηεηεο θαη δεμηφηεηέο ηνπ. Ο πξνζσπηθέο αμίεο ηνπ επηηπρεκέλνπ
δηεπζπληή κέζα απφ ηα δεδνκέλα θαίλεηαη φηη είλαη ηαπηφρξνλα θνηλέο αμίεο ηνπ ζρνιείνπ, ιφγσ ραξίζκαηνο
κεηαδνηηθφηεηαο πνπ δηαζέηεη θαη φηη είλαη έληνλα καζεηνθεληξηθέο φπσο δηαπηζηψζεθε, κέζσ ηεο άκεζεο
παξαηήξεζεο. ηηο αμίεο πεξηιακβάλνληαη ε δεκνθξαηία, ε ειεπζεξία, ε δηθαηνζχλε, ε ζπλεξγαζία, ε
νκαδηθφηεηα, ε αγάπε πξνο ηα παηδηά. Ώλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά:
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Ώμίεο ηνπ δηεπζπληή καο είλαη ε ζπλεξγαηηθφηεηα, ην ζπλεξγαηηθφ θαη θηιηθφ θιίκα, πξάγκαηα πνπ ηα βιέπνπκε
θαη κέζα ζην χιινγν (Βθπαηδεπηηθφο 2).
Αηαθξίλεηαη ν δηεπζπληήο γηα ηελ επαηζζεζία ηνπ απέλαληη ζηα παηδηά θαη κε θάζε ηξφπν θαη κε θάζε επθαηξία
πνπ δίλεηαη κέζα ζην ζρνιείν, πξνζπαζνχκε φινη λα πξνσζήζνπκε ηε κάζεζε, ηε βειηίσζε θαη φια ηα
ραξαθηεξηζηηθά ελφο θαινχ καζεηή (Βθπαηδεπηηθφο 3).
Οη ηδηφηεηεο πνπ αλαδχνληαη κέζα απφ ηα δεδνκέλα, σο ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επηηπρεκέλνπ δηεπζπληή είλαη φηη
είλαη αλνηρηφκπαινο, πξνζβάζηκνο, δεθηηθφο, ζπλεξγάζηκνο, θνηλσληθφο, αηζηφδνμνο, επέιηθηνο, νξακαηηζηήο,
κεηαδνηηθφο, επαηλεηηθφο, επηθνηλσληαθφο. Υαξαθηεξηζηηθά απνζπάζκαηα αλαθέξνπλ:
Βπηβξαβεχεη ηα παηδηά φηαλ θάλνπλ θάηη θαιφ θαη γεληθά ζα πεη ην «κπξάβν, πνιχ σξαίν απηφ πνπ έθαλεο».
ηελ πξνζεπρή αθφκα, νηηδήπνηε γίλεη θαιφ πάληα ην αλαθέξεη θαη επηβξαβεχεη ηα παηδηά (Βθπαηδεπηηθφο 5).
Βίλαη επέιηθηνο θαη είλαη ζπλεξγάζηκνο (Βθπαηδεπηηθφο 3). Βίλαη πνιχ αλνηρηφκπαινο θαη έρεη φξακα, είλαη
επηθνηλσληαθφο, πξνζβάζηκνο (Βθπαηδεπηηθφο 5).
Έρεη φξακα, έρεη αηζηνδνμία, κνπ αξέζεη. Βίλαη επράξηζηνο ζηα παηδάθηα, είλαη θνηλσληθφο (Γνλέαο).
ηηο δεμηφηεηεο ηνπ επηηπρεκέλνπ δηεπζπληή, κέζα απφ ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο θαίλεηαη λα μερσξίδεη ην
αλζξσπνθεληξηθφ ζηνηρείν κε ηελ ελζπλαίζζεζε θαη ηελ πξνζσπηθή ππνζηήξημε ζε καζεηέο θαη
εθπαηδεπηηθνχο. Βπηπιένλ, αλαδχεηαη ε επηθνηλσληαθή ηνπ δεμηφηεηα θαη ε δεμηφηεηα θαιιηέξγεηαο ζρέζεσλ
εκπηζηνζχλεο. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα:
Έρεη ελζπλαίζζεζε (Βθπαηδεπηηθφο 5). Eμαθνινπζεί λα είλαη ππνζηεξηθηηθφο, φπσο κε ζηήξημε πάξα πνιχ ζε
έλα πνιχ ζνβαξφ πξνζσπηθφ κνπ ζέκα (Βθπαηδεπηηθφο 2).
Βίλαη αλνηθηφο ζην λα αθνχεη ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη απηφ είλαη πνιχ θαιφ (Βθπαηδεπηηθφο 4).
Βίλαη πνιχ θαιφ απηφ πνπ θάλεη, δειαδή επηθνηλσλεί κε ηα παηδηά. Αελ ηα αθήλεη, δειαδή δελ θιείλεηε ζην
γξαθείν (Γνλέαο).
ηελ ηειεπηαία ζεκαηηθή θαηεγνξία, εληνπίδεηαη κία ππνζεκαηηθή κε δεδνκέλα πνπ πεξηγξάθνπλ ηξφπνπο
άζθεζεο εγεζίαο σο έλαο επηηπρεκέλνο δηεπζπληήο. Ώπφ ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ νη βαζηθέο πξαθηηθέο θαη ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επηηπρεκέλνπ δηεπζπληή ηεο κειέηεο πεξίπησζεο, φπσο ζπλνπηηθά πεξηγξάθνληαη
παξαπάλσ, ζπλδένληαη κε ηνλ εγεηηθφ ηνπ ξφιν. ζνλ αθνξά ηξφπνπο άζθεζεο εγεζίαο, κέζα απφ ηα δεδνκέλα
θαίλεηαη φηη ν επηηπρεκέλνο δηεπζπληήο ζηεξίδεηαη ζηε δεκνθξαηηθφηεηα, ζε ζπκκεηνρηθνχ ηχπνπ εγεζία,
επηδηψθνληαο ηε κεγαιχηεξε δπλαηή εκπινθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ιήςεο
απνθάζεσλ θαη ηελ θαηαλνκή επζπλψλ θαη αξκνδηνηήησλ. Σα ζηνηρεία απηά θάλεθαλ ζηελ άκεζε παξαηήξεζε
κέζα ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπο, αιιά θαη ζε έγγξαθα, ζε πξαθηηθά παιαηφηεξσλ απνθάζεσλ. Ώθφκε, θαίλεηαη πσο
ζηφρνο είλαη ε αιιαγή, ε βειηίσζε θαη επηηπγράλνληαη κε έιεγρν θαη επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ
ηεζεί ζπιινγηθά. Μέζα απφ ηα δεδνκέλα θαίλεηαη φηη δελ είλαη ν δηεπζπληήο, ν νπνίνο ζα επηβάιιεη ηελ εγεζία.
Ώληίζεηα, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ππνδηεπζπληή σο εγεηηθή νκάδα θαίλεηαη λα απνδέρνληαη ηηο λέεο πξνηάζεηο, κε
ζεβαζκφ ζηηο απφςεηο φισλ ησλ ζπλαδέιθσλ θαη εζηηάδνληαο ζηνπο καζεηέο. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαθέξεηαη:
Αελ πξνζπαζεί λα επηβάιεη ηελ εγεζία θαη ηελ εμνπζία πάλσ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, καο αθήλεη ειεχζεξνπο λα
ζθεθηνχκε πξάγκαηα, ηα ζπδεηάκε καδί ηνπ, είλαη αλνηθηφο ζε λέεο πξνηάζεηο (Βθπαηδεπηηθφο 3).
Ώθνχκε ηνπο ζπλαδέιθνπο, ηηο πξνηάζεηο, ηα πξνβιήκαηά ηνπο, ηηο ηδέεο ηνπο θαη φινη καδί ζαλ χιινγνο
πξνηείλνπκε πάιη. Τπάξρεη ζεβαζκφο δειαδή ζηηο απφςεηο θαη απνθαζίδνπκε, θπξίσο, γηα ην θαιφ ησλ
καζεηψλ (Τπνδηεπζπληήο).
Σέινο, κέζα απφ ηα δεδνκέλα παξνπζηάδεηαη ν δηεπζπληήο σο επηηπρεκέλνο ζρνιηθφο εγέηεο, πνπ ππνζηεξίδεη
ηελ θαηλνηνκία, εζηηάδεη ζηε κάζεζε ησλ καζεηψλ, πξνηξέπεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ αθνζίσζε θαη
δέζκεπζε ζην έξγν ηνπο θαη ζπγρξφλσο ηνπο ππνζηεξίδεη ζηελ πξνζσπηθή επηκφξθσζε θαη επαγγεικαηηθή ηνπο
αλάπηπμε. Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη αθφινπζεο πεξηγξαθέο:
Μαο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα, ππάξρεη επειημία ζην πξφγξακκα, λα πξαγκαηνπνηήζνπκε δξαζηεξηφηεηεο εθηφο
χιεο, αλ ελδηαθέξνληαη θαη ηα παηδηά θαη ν δηεπζπληήο ην ππνζηεξίδεη απηφ (Τπνδηεπζπληήο).
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Βίλαη έλαο λένο άλζξσπνο, έρεη φξακα, ζέιεη ην ζρνιείν λα είλαη κπξνζηά θαη απηφ είλαη πνιχ θαιφ θαη γηα ηνπο
καζεηέο αιιά θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ην λα δνπιεχνπλ δειαδή ζε έλα ρψξν πνπ πάεη κπξνζηά, κε
πξνγξάκκαηα θαη θαηλνηφκεο δξάζεηο (Βθπαηδεπηηθφο 4).
Δ κειέηε πεξίπησζεο ηνπ επηηπρεκέλνπ ζρνιηθνχ εγέηε, αλέδεημε ηηο πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Μέζσ ηεο δηεξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο δφζεθε κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ην πψο
ελεξγεί ν επηηπρεκέλνο ζρνιηθφο εγέηεο, ελψ ζηα πεξηζζφηεξα ζεκεία ηα επξήκαηα ηεο κειέηεο ζπκθσλνχλ κε
απηά ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο.
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
πλνςίδνληαο ηα επξήκαηα, ζπκπεξαίλνπκε φηη ν επηηπρεκέλνο δηεπζπληήο ζπλδπάδεη πξαθηηθέο απφ ηηο βαζηθέο
θαηεγνξίεο επηηπρεκέλεο εγεζίαο. Βλζηεξλίδεηαη έληνλα αμίεο φπσο ηζφηεηαο, δηθαηνζχλεο, ίζσλ επθαηξηψλ
κάζεζεο, αιιεινζεβαζκνχ θαη εζηίαζεο ζηε κάζεζε, νη νπνίεο είλαη θνηλέο ζρνιηθέο αμίεο. ε ζπλάξηεζε κε
ηηο πξνζσπηθέο ηδηφηεηεο θαη δεμηφηεηεο πνπ δηαζέηεη, είλαη ν αλζξσπνθεληξηθφο ζρνιηθφο εγέηεο, ν νπνίνο
ελδηαθέξεηαη θαη ππνζηεξίδεη εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο. Ο ξφινο ηνπ σο επηηπρεκέλνο ζρνιηθφο εγέηεο,
εξκελεχεηαη απφ ζπλδπαζκφ εγεηηθψλ πξαθηηθψλ, αληαλαθιψληαο θπξίσο πξαθηηθέο δηδαθηηθήο θαη
κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο (Belchetz & Leithwood, 2007; Sun & Leithwood, 2015), πνπ εζηηάδνπλ ζηε κάζεζε
καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, ζηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, ζηελ αιιαγή θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ
ζρνιείνπ. Σα παξαπάλσ επηηπγράλνληαη κέζσ νξάκαηνο, θνηλήο ζηνρνζεζίαο, ζπλεξγαζίαο θαη ζπκκεηνρήο ζηε
δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, επηθνηλσλίαο θαη πνηνηηθψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη κέζσ δεθηηθφηεηαο ζην
λεσηεξηζκφ θαη ζηελ θαηλνηνκία. Παξάιιεια, επηδηψθεη ηελ θαηαλνκή ξφισλ θαη επζπλψλ, πξνάγνληαο
ζπλεξγαηηθέο δξάζεηο θαη ηηο ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο. Χο επηηπρεκέλνο δηεπζπληήο δελ ελεξγεί κφλνο, αιιά
ζπκκεηνρηθά κε πξνζπάζεηα θαηαλνκήο εγεζίαο. Ο ξφινο απηφο δελ εξκελεχεηαη απφ έλα κνληέιν εγεζίαο αιιά
απφ μερσξηζηφ ζπλδπαζκφ, ζπλδηακνξθσκέλνο ηνπ ηδηαίηεξνπ εζληθνχ θαη ζρνιηθνχ πιαηζίνπ ζην νπνίν
ππεξεηεί. Χο επηηπρεκέλνο ζρνιηθφο εγέηεο κε απνθαζηζηηθφηεηα μεπεξλά ηηο πηέζεηο ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ
πιαηζίνπ ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο έρνληαο φξακα γηα ην ζρνιείν, ζηεξίδνληαο ηνπο άκεζα θαη έκκεζα
εκπιεθφκελνπο κε ηε ζρνιηθή κνλάδα θαη εκπλένληαο εκπηζηνζχλε, λα αθνινπζήζνπλ ζηε βαζηθή επηδίσμε ηεο
βειηίσζεο θαη επηηπρίαο ηνπ ζρνιείνπ. Καηαιεθηηθά, νη επηηπρεκέλνη ζρνιηθνί εγέηεο δελ ηαπηίδνληαη κε έλα
ζπγθεθξηκέλν κνληέιν εγεζίαο, αιιά κάιινλ ελζηεξλίδνληαη κηα ξεαιηζηηθή πξνζέγγηζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία
αλαπηχζζνπλ, δνκνχλ ηελ εγεζία ηνπο ζηηο θαιχηεξεο ηδέεο. Με βάζε θνηλέο βαζηθέο πξαθηηθέο, ελφο ζπλφινπ
πξνζσπηθψλ αμηψλ, ηδηνηήησλ θαη δεμηνηήησλ, αιιά θαη ηεο δένπζαο ζεκαζίαο ζην ηδηαίηεξν ζπγθείκελν,
επσθεινχληαη ζηελ πξνζαξκνγή, ηελ επηξξνή θαη επηηπρία ζε πνιιά δηαθνξεηηθά ζπγθείκελα (Drysdale & Gurr,
2017). Με ηελ παξνχζα έξεπλα επηδηψθεηαη ε αλάδεημε επηηπρεκέλσλ εγεηηθψλ πξαθηηθψλ, πνπ κπνξνχλ λα
ρξεζηκεχζνπλ ιεηηνπξγψληαο σο πξφηππν ζε δηεπζπληέο ζρνιείσλ κε ηελ πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή παξφκνησλ
πξαθηηθψλ ζηε πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηνπ ζρνιείνπ ηνπο. Με ηελ παξνχζα έξεπλα αλαδεηθλχεηαη ε
επηηπρεκέλε ζρνιηθή εγεζία ζηελ Βιιάδα, πξνηείλεηαη ε ζπλέρηζε ηεο αλάδεημεο απηήο, ιεηηνπξγψληαο ζεηηθά
ζηε βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Πξνηείλεηαη ζπλέρηζε ηεο αλαδήηεζεο
ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ επηηπρεκέλσλ δηεπζπληψλ, νη νπνίνη επηδηψθνπλ ηε βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο. Μειέηεο πεξηπηψζεσλ επηηπρεκέλσλ δηεπζπληψλ ζηε ρψξα καο, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα αλαδείμνπλ
πξαθηηθέο θαη ραξαθηεξηζηηθά, πνπ ιεηηνπξγνχλ εληζρπηηθά πξνο ηε βειηίσζε ησλ ζρνιείσλ, αιιά θαη
θαζνδεγεηηθά ζηελ πξνζπάζεηα αλάπηπμεο λέσλ εγεηψλ.
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Πεξίιεςε:Οη εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί θαη εηδηθφηεξα νη ζρνιηθέο κνλάδεο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ γίλεη
ζχλζεηνη νξγαληζκνί, κε αξθεηά πξνβιήκαηα θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη ε εθπαηδεπηηθή εγεζία νθείιεη λα
αζθείηαη ζπζηεκαηηθά, κεζνδηθά θαη λα βαζίδεηαη ζε επηζηεκνληθά δεδνκέλα. ζνη επνκέλσο επηζπκνχλ λα
αλαιάβνπλ ζέζεηο εγεζίαο ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλνη γηα ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ζα ηνπο
αλαηεζνχλ. Κπξίσο γηα ην ιφγν φηη ε πνιππινθφηεηα ησλ ζρέζεσλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο νδεγεί ζε
κηα ζπλερή αιιαγή. Ώπηφ είλαη θαη ην πην ζηαζεξφ ζεκείν ζηελ εθπαίδεπζε ηεο επνρήο καο. Έρνπλ γίλεη
πιείζηεο κειέηεο θαη έρνπλ γξαθηεί πνιιά επηζηεκνληθά έξγα γηα ην ξφιν ηνπ Αηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.
κσο,είλαη άμην ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο λα κειεηεζεί ν ξφινο ηνπ Τπνδηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, σο
επηθνπξηθφο ηνπ Αηεπζπληή θαη ηαπηφρξνλα ζεκαληηθά πξσηαξρηθφο ζχκθσλα κε ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ πξέπεη
λα ηνπ αλαηίζεληαη. ΐαζηθφο άμνλαο κειέηεο είλαη νη αξκνδηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην ππάξρνλ ζεζκηθφ
πιαίζην θαη ε νπζηαζηηθή πξαγκαηηθή ζέζε ηνπο ζην ζχγρξνλν ζρνιείν κε ηε θηινζνθία ηνπ «εκείο» θαη
αλαδεηθλχνληαο ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ ζρνιείνπ γηα απνηειεζκαηηθφ θαη πνηνηηθφ εθπαηδεπηηθφ έξγν.
Λέμεηο θιεηδηά: ρνιηθή κνλάδα, Τπνδηεπζπληήο, αξκνδηφηεηεο, εθπαηδεπηηθφ έξγν, δηνίθεζε
Δηζαγσγή
Ώπφ ην 2000 μεθηλά ε εμέιημε ηεο αιιαγήο ζην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηα ζηειέρε εθπαίδεπζεο θαη ηνπο
δηαθξηηνχο ξφινπο ησλ αζθνχλησλ ηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο, ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο. Σα ζηειέρε
εθπαίδεπζεο επηθεληξψλνληαη ζηε κειέηε ηεο ζηνρνζεζίαο, ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ θαη έηζη ζεκαηνδνηείηαη ν ξφινο ηνπο ζηε δηνίθεζε ηεο
εθπαίδεπζεο.
Παξαθνινπζψληαο ηελ πνξεία ησλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο, ηελ εμέιημε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο
αξκνδηφηεηέο ηνπο θαη εηδηθφηεξα ηηο πξφζθαηεο επηινγέο Τπνδηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζηελ
Πξσηνβάζκηα Βθπαίδεπζε, ε παξνχζα κειέηε επηθεληξψλεηαη ζηηο αξκνδηφηεηεο ησλ Τπνδηεπζπληψλ θαη
επηπιένλ,φηαλ απηέο ζα πξέπεη λα αλαηίζεληαη ζε δχν Τπνδηεπζπληέο, ζρνιηθψλ κνλάδσλ κε κεγάιν αξηζκφ
καζεηψλ θαη θαηά ζπλέπεηα λα γίλεηαη ν θαηακεξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ αλάκεζα ζηνπο δχν.
Βίλαη θνηλά απνδεθηφ ζε φινπο ηνπο κειεηεηέο ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο φηη απηφ είλαη
ζπγθεληξσηηθφ θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιπλνκία θαη θνξκαιηζκφ θαη θαηαηάζζεηαη ζην γξαθεηνθξαηηθφ
κνληέιν δηνίθεζεο, ρσξίο ην ζηνηρείν ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο. κσο αθφκε θαη ζε έλα ηέηνην πιαίζην,
ζα κπνξεί ε ζρνιηθή κνλάδα κε ηε δπλαηφηεηα αλάινγσλ αξκνδηνηήησλ ησλ ζηειερψλ λα αλαπηχμεη ηε «δηθή
ηεο εζσηεξηθή απηνλνκία», δηακνξθψλνληαο ην ξφιν, ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ησλ ζηειερψλ
δηνίθεζεο, ψζηε ην ζρνιείν λα ιεηηνπξγεί «ζπλαδειθηθά», κε θνηλφ ζηφρν ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα.
ηελ παξνχζα εξγαζία επηρεηξείηαη λα αλαδεηρζεί φ,ηη πξνβιέπεη ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηηο
αξκνδηφηεηεο ησλ Τπνδηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, θαζψο θαη φ,ηη είλαη εθηθηφ λα εθηεινχλ θαηά ηε
ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ θαη πνηα, επίζεο, ζα κπνξνχζε λα είλαη ε ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε γηα ηηο αξκνδηφηεηεο
ησλ Τπνδηεπζπληψλ, εθφζνλ ζήκεξα απηέο ηνπο απνδίδνληαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ Αηεπζπληή. Δ ζπλέπεηα ησλ
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παξαπάλσ ζα κπνξεί λα απνηειέζεη βάζε βειηίσζεο ηεο θαζεκεξηλήο δηνηθεηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο θαη δηεπθφιπλζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηεο.
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ δηακνξθψλνληαη ζην επφκελν θεθάιαην ε πεξηγξαθή ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ
αξκνδηνηήησλ ηνπ Αηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο, ησλ εθπαηδεπηηθψλ,ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ θαη ηνπ
Τπνδηεπζπληή, ζχκθσλα κε ηελ Φ. 353.1/324/105657/Α1/16-10-2002 ( ΦΒΚ 1340 η. ΐ΄ 16-10-2002). Βπίζεο,
θαηαγξάθνληαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην
ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζχκθσλα κε ην Π.Α.
79/2017 (ΦΒΚ 109 η. Ώ΄ 1-8-2017), θαζψο θαη απηέο πνπ πξνθχπηνπλ θάζε ζρνιηθφ έηνο θαη είλαη ζπλήζεο
πξαθηηθή γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ρσξίο λα είλαη θαζνξηζκέλα επαθξηβψο, αιιά απφ
ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο ησλ εγθπθιίσλ θαη ησλ επηηαγψλ ησλ αλσηέξσλ ππεξεζηψλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη άιισλ
παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ην έξγν ηεο.
Ώπφ ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην επηινγήο ζηειερψλ εθπαίδεπζεο πξνθχπηεη ε επηινγή Τπνδηεπζπληψλ θαη ν
αξηζκφο ηνπο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ππεξεηνχλ ζην ζρνιείν δχν Τπνδηεπζπληέο, ν Αηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ
νξίδεη κε πξάμε ηνπ έλαλ ππνδηεπζπληή σο λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ θαη θαηακεξίδεη ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηηο
εξγαζίεο ζε απηνχο. Οθείιεη λα ζέζεη ηα θξηηήξηα δηαρσξηζκνχ ησλ αξκνδηνηήησλ, εθφζνλ γίλεη ν αλάινγνο
δηαρσξηζκφο ησλ αλαγθψλ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ
Κπξίσο ζέκα
1. Θεζκηθφ πιαίζην αξκνδηνηήησλ Γηεπζπληή ζρνιείνπ
Σν ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην αξκνδηνηήησλ ηνπ Αηεπζπληή ηεο ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαζνξίδεηαη αλαιπηηθά ζηηο
δηαηάμεηο ηεο Τ. Ώ. Φ. 353.1/324/105657/Α1/16-10-2002 ( ΦΒΚ 1340 η. ΐ΄ 16-10-2002) «Καζνξηζκφο
εηδηθνηέξσλ θαζεθφλησλ θαη αξκνδηνηήησλ ησλ πξντζηακέλσλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο
θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ησλ δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ΒΚ θαη ησλ
ζπιιφγσλ δηδαζθφλησλ». Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Αηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ αθνξνχλ ηελ θαζαπηή
αξκνληθή ιεηηνπξγία ηεο θαη εηδηθφηεξα φηη είλαη δηνηθεηηθφο θαη επηζηεκνληθφο- παηδαγσγηθά ππεχζπλνο ζην
ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. (αξ. 27 παξ. 1) είλαη νη παξαθάησ :
1.1 ε δηνηθεηηθφ πιαίζην
α) πλεξγάδεηαη κε ηα ζηειέρε εθπαίδεπζεο ηνπο γνλείο θαη ηνπο καζεηέο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ (αξ. 28
παξ. 1 )
β) Βθαξκφδεη ηελ λνκνζεζία (αξ. 28 παξ. 2,γ΄)
γ) Βλεκεξψλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο γνλείο θαη καζεηέο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, ηνπο ζηφρνπο θαη ην
έξγν ηνπ ζρνιείνπ (αξ. 28 παξ. δ΄)
δ) Βλεκεξψλεη ηνπο κε κφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο θαη ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζία (αξ. 28 παξ. ηα΄)
ε) Σεξεί ηελ αιιεινγξαθία, ηα βηβιία θαη ηα έληππα πνπ πξνβιέπνληαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Τπνδηεπζπληή
(αξ. 28 παξ. ηγ΄)
ζη) Λακβάλεη θάζε κέηξν πνπ ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ (αξ. 28 παξ. ηδ΄)
δ) πγθαιεί ην ζχιινγν δηδαζθφλησλ ζε ζπλεδξηάζεηο θαη εηζεγείηαη ζεκάησλ (αξ. 29 παξ. 1 θαη ην ζρνιηθφ
ζπκβνχιην αξ. 32 παξ. 1)
ε) Έρεη ηελ επζχλε ζχληαμεο ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο κε ην ζχιινγν δηδαζθφλησλ θαη ηελ θάιπςε ηνπ
ππνρξεσηηθνχ σξαξίνπ εβδνκαδηαίαο δηδαζθαιίαο απφ φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (αξ. 29 παξ. 3)
ζ) Έρεη ηελ επζχλε θαζαξηφηεηαο θαη αηζζεηηθήο ησλ ρψξσλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (αξ. 29 παξ. 5)
η) Βίλαη ππεχζπλνο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ ηήξεζε ηεο πεηζαξρίαο (αξ. 29 παξ.7)
ηα) Φξνληίδεη γηα ηελ αλαπιήξσζε απνπζίαο εθπαηδεπηηθψλ ηξνπνπνηψληαο ην πξφγξακκα (αξ. 29 παξ. 8)
ηβ) Βθδίδεη θαη ππνγξάθεη ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ (αξ. 31 παξ. 2)
ηγ) Βθαξκφδεη ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ ππνρξεσηηθή θνίηεζε ησλ καζεηψλ (αξ. 31 παξ. 4)
ηδ) Αηελεξγεί θαη αλαλεψλεη ηηο εγγξαθέο ησλ καζεηψλ (αξ. 31 παξ. 6) θαη εθαξκφδεη ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ
εγγξαθή αδήισησλ καζεηψλ ζηα κεηξψα ή δεκνηνιφγηα.
ηε) εγθξίλεη ηηο κεηεγγξαθέο ησλ καζεηψλ θαη έρεη ηελ επζχλε θχιαμεο ησλ ζηνηρείσλ εγγξαθήο ζην αξρείν ηνπ
ζρνιείνπ (αξ. 31 παξ. 8)
ηζη) Οξίδεη ππεπζχλνπο ηκεκάησλ ή ηάμεσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο θνίηεζεο ησλ καζεηψλ (αξ. 31 παξ.
14)
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ηδ) Παξαπέκπεη ηνπο καζεηέο ζε θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο, νξγαλψλεη απηέο θαη επηθπξψλεη ηα απνηειέζκαηά
ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο (αξ. 31 ΚΒΦ. Α΄ παξ. 1)
ηε) Καιεί ηνπ γνλείο θαη θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ γηα ελεκέξσζε (αξ. 32 παξ.2)
ηζ) Παξέρεη πιεξνθνξίεο ζε θάζε πνιίηε πνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο (αξ. 3
παξ. 3)
1.2 ε εθπαηδεπηηθφ πιαίζην
α) Καζνδεγεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζην έξγν ηνπο θαη ην ζπληνλίδεη. Βλζαξξχλεη πξσηνβνπιίεο ηνπο, εκπλέεη θαη
παξέρεη ζεηηθά θίλεηξα ζε απηνχο. (αξ. 27 παξ. 1, β, δ)
β) Βιέγρεη ηελ πνξεία εξγαζηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα έγθαηξε δηεθπεξαίσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο. (αξ. 28
παξ. β΄)
γ) Τινπνηεί ηηο απνθάζεηο ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ
δ) Πξνσζεί ηηο ππνζηεξηθηηθέο δνκέο ηεο εθπαίδεπζεο θαη πξνσζεί ηηο θαηλνηνκίεο (ηάμε Τπνδνρήο, Σ.
Έληαμεο, Οινήκεξν ζρνιείν, εληζρπηηθή δηδαζθαιία θαη θαηλνηφκεο δξάζεηο) (αξ. 28 παξ. δ΄)
2. Θεζκηθφ πιαίζην θαζεθφλησλ θαη αξκνδηνηήησλ Τπνδηεπζπληή
χκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 33 ηεο Τ.Ώ. Φ.353.1/324/105657/Α1/16-10-2002 ( ΦΒΚ 1340 η. ΐ΄ 16-102002), ν Τπνδηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ εθηφο απφ ην λα αλαπιεξψλεη ην Αηεπζπληή φηαλ απνπζηάδεη, ηνλ βνεζά
γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ αλαιακβάλνληαο κέξνο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, φπσο:
α) Ώξρεηνζέηεζε εγγξάθσλ θαη δηεθπεξαίσζε αιιεινγξαθίαο
β) χληαμε απνγξαθηθψλ δειηίσλ θαη ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ δεηνχληαη
γ) Καηάξηηζε πξνγξάκκαηνο εθεκεξηψλ θαη επζχλε εθαξκνγήο ηνπ
δ) Έγθαηξε δηαλνκή δηδαθηηθψλ βηβιίσλ
ε) Σήξεζε ηνπ βηβιίνπ πιηθνχ θαη θαιή ιεηηνπξγία επνπηηθψλ θαη εμνπιηζκνχ
ζη) Οξγάλσζε καζεηηθψλ εθδειψζεσλ
Ώπφ ηελ παξαπάλσ θαηαγξαθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κέξνπο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ζπλάγεηαη ζαθψο φηη νη
αλαθεξφκελεο αξκνδηφηεηεο είλαη θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ( α΄ σο ε΄) δηνηθεηηθέο – γξαθεηνθξαηηθέο θαη θαηά
ην ζη΄ κέξνο εθπαηδεπηηθέο.
3. Θεζκηθφ πιαίζην θαζεθφλησλ θαη αξκνδηνηήησλ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ
Βπεηδή ν Αηεπζπληήο θαη ν Τπνδηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ είλαη κέιε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ είλαη ζεκαληηθφ
λα ζεκεησζνχλ νη αξκνδηφηεηέο ηνπ, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 38 ηεο Τ.Ώ.
Φ.353.1/324/105657/Α1/16-10-2002 ( ΦΒΚ 1340 η. ΐ΄ 16-10-2002), ψζηε λα είλαη ζσξεπηηθά θαηαγεγξακκέλεο
νη αξκνδηφηεηεο ζηηο νπνίεο ζα αλαθέξεηαη θαη ε επζχλε ηνπ Αηεπζπληή θαη ησλ Τπνδηεπζπληψλ θαη σο εμήο:
α) Πξνγξακκαηηζκφο θαη απνινγηζκφο εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ (αξ. 38 παξ. 2,α θαη 39 παξ. 2,3)
β) Πξνηείλεη ζηα αλψηεξα ζηειέρε ζέκαηα ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο (αξ. 39 παξ. 1,α)
γ) Ώλαλεψλεη θαη αμηνπνηεί ηα δηαηηζέκελα επνπηηθά κέζα θαη ηε ζχγρξνλε ηερλνινγία ζηε δηδαθηηθή
πξάμε (αξ. 38 παξ. 2, δ)
δ) Οξγαλψλεη ηνλ θαηακεξηζκφ εξγαζηψλ ζηα κέιε ηνπ χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Αηεπζπληή (αξ. 39 παξ.
5)
ε) Ώπνθαζίδεη ηελ αλάιεςε δξάζεσλ, πξσηνβνπιηψλ, πξνγξακκάησλ, νξγάλσζε επηζθέςεσλ θαη
εθδειψζεσλ (αξ. 39 παξ. 8)
ζη) Έρεη ηελ επζχλε γηα πνηνηηθή βειηίσζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ζρνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεξαξρψληαο θαη
πξνηείλνληαο ζηε ζρνιηθή επηηξνπή κέζσ ηνπ Αηεπζπληή ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ θαη αλαζέηνληαο
ζηα κέιε ηνπ ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο (αξ. 39 παξ. 9)
Θεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο – αξκνδηφηεηεο Γηεπζπληψλ,
Τπνδηεπζπληψλ
Ώπφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Α. 79/2017 (ΦΒΚ 109 η. Ώ΄ 1-8-2017) κε ζέκα «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία
Νεπηαγσγείσλ θαη δεκνηηθψλ ζρνιείσλ» πξνθχπηνπλ νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Αηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ
κπνξνχλ λα αλαηεζνχλ ζηνλ Τπνδηεπζπληή ηεο. Ώπφ ηελ απνδειηίσζε ηνπ παξαπάλσ λνκνζεηήκαηνο
θαηαγξάθνληαη νη παξαθάησ αξκνδηφηεηεο σο εμήο:
4.

α) ηηο 11 επηεκβξίνπ έλαξμε ζρνιηθνχ έηνπο – αγηαζκφο (αξ. 2 παξ. 3)
β) Ώπφδνζε ηίηισλ πξνφδνπ θαη ζπνπδψλ (αξ. 2 παξ. 5)
γ) Βνξηαζηηθέο – παξειάζεηο, επηινγή ζεκαηνθφξσλ- παξαζηαηψλ (αξ. 3 παξ. 2 σο 5)
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δ) Βγγξαθέο - δηαδηθαζία- ζχληαμε νλνκαζηηθήο θαηάζηαζεο εγγξαθέλησλ (αξ. 6 & 7)
ε) Μεηεγγξαθέο (αξ. 8) (Ώπνθιεηζηηθά αξκφδηνο ν Αηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ αξ. 8 παξ. 3)
ζη) Πξνγξακκαηηζκφο θαη απνηίκεζε εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ (αξ. 10)
1. Καηαλνκήηκεκάησληάμεσλ
2. Πξφγξακκα εθεκεξηψλ
3. Οξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ Οινήκεξνπ
4. χληαμε Ββδνκαδηαίνπ Χξνινγίνπ Πξνγξάκκαηνο
5. Πξνγξακκαηηζκφο ζπλεδξηάζεσλ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ
6. Βηήζην ή ηξηκεληαίν πξνγξακκαηηζκφ ζρνιηθψλ δξάζεσλ
7. Πξνγξακκαηηζκφεμσζρνιηθψλδηδαθηηθψλ αξκνδηνηήησλ
8. Βπνπηεία θαη δηαρείξηζε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο
9. Λήςε κέηξσλ θαη αληηκεηψπηζε θηηξηαθψλ θαη άιισλ πξνβιεκάησλ
δ) Τπνβνιή θαηαζηάζεσλ θνηηνχλησλ ζην Οινήκεξν θαη επηθαηξνπνίεζε εγγξαθέλησλ – θνηηνχλησλ (αξ.
11 ΚΒΦ. Ώ παξ. 16,ζ)
ε) Βθεκεξία (αξ. 12 )
1. Οξγάλσζε- ξχζκηζε πξνβιεκάησλ πνπ πηζαλφλ ζα πξνθχςνπλ
2. Καηάξηηζε πξνγξάκκαηνο
3. Βπνπηεία θαη ηήξεζε πξνγξάκκαηνο
4. Έθηαθηε αιιαγή θαη ελεκέξσζε Δ..Γ.
ζ) Παηδαγσγηθέο ζπλαληήζεηο αλά ηξίκελν θαη φπνηε είλαη αλαγθαίν (αξ. 14)
η) ρνιηθέο δξάζεηο ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο δσήο (αξ. 16)
ηα) Ώζθάιεηα καζεηψλ θαη θηηξίνπ (αξ. 18)
ηβ) Σήξεζε βηβιίσλ θαη εληχπσλ (αξ. 20)
5.

Αξκνδηφηεηεο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ
Ώπφ ηε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηελ εκπεηξία ηνπ κειεηεηή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο έρνπλ
θαηαγξαθεί νη παξαθάησ αξκνδηφηεηεο γηα ην Αηεπζπληή θαη ηνπο Τπνδηεπζπληέο θαη σο εμήο:
Ώ) χληαμε θαη εθαξκνγή ζρεδίσλ έθηαθησλ αλαγθψλ γηα πνιηηηθή πξνζηαζία – Πξνγξακκαηηζκφο θαη
πινπνίεζε αζθήζεσλ εηνηκφηεηαο
ΐ) χληαμε παξνπζηνινγίσλ θαη ππνβνιή ηνπο αξκνδίσο ζηε Αηεχζπλζε Π.Β. Βθπαίδεπζεο ηνπ έθηαθηνπ
πξνζσπηθνχ (αλαπιεξσηέο, σξνκίζζηνη, σθεινχκελνη πξνγξακκάησλ ΟΏΒΑ)
Γ) Αηαδηθαζία έγθξηζεο θαη ησλ ρσξίο έγθξηζε εθπαηδεπηηθψλ επηζθέςεσλ
Α) Αηαδηθαζία πινπνίεζεο εξεπλψλ απφ κεηεθπαηδεπφκελνπο ζηα Παλεπηζηήκηα, εληφο ηνπ ζρνιείνπ
Β) Βλεκεξσηηθά γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ γηα ζέκαηα ζρνιηθήο δσήο
Σ) χληαμε πξνγξακκαηηζκνχ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ
Γ) Σήξεζε ειεθηξνληθνχ αξρείνπ ιεηηνπξγίαο ζρνιείνπ myschool ηνπ ΤΠ.Π.Β.Θ.
Δ) Ώπεξγίεο – ζηάζεηο εξγαζίαο (ηξνπνπνίεζε σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο πξφσξεο απνρψξεζεο καζεηψλ –
ππεχζπλεο δειψζεηο εθπαηδεπηηθψλ)
Θ) Άδεηεο εθπαηδεπηηθψλ (αηηήζεηο – ρνξεγήζεηο)
Ε) Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ Σ.Β. θαη Σ.Τ. ΓΒΠ ( Β.Χ.Π., νλνκαζηηθή θαηάζηαζε
καζεηψλ, ππεχζπλεο δειψζεηο γνλέσλ)
Εα) Αειψζεηο γνλέσλ γηα απαιιαγή καζεηψλ απφ ηα Θξεζθεπηηθά
Εβ) πλεξγαζία κε ην χιινγν γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ (παξαιαβή εηήζησλ ζπλδξνκψλ, δηαλνκή
ελεκεξσηηθψλ, επηθνηλσλίεο γνλέσλ γηα δξάζεηο ζηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ θ.α.)
Εγ) Βπνρηαθή θαη γεληθή δηαθφζκεζε ηνπ ζρνιείνπ
Εδ) χζηαζε θαη ιεηηνπξγία Βπηηξνπήο απνηξνπήο θξίζεσλ καζεηψλ θαη γνλέσλ θαηά ηε ζρνιηθή δσή
Εε) Φηιαλζξσπηθή δξάζε ηνπ ζρνιείνπ
Εζη) Μέξηκλα γηα ηελ εχξπζκε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Οινήκεξνπ πξνγξάκκαηνο
Εδ) Μέξηκλα γηα ηε ζίηηζε ησλ καζεηψλ απφ εηδηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο
Εε) Σελ επζχλε ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο γηα λέεο ηερλνινγίεο
Εζ) Κιείζηκν ηνπ ζρνιείνπ κεηά ηηο 15 Ενπλίνπ Γεληθή πξνεηνηκαζία γηα ηελ έλαξμε ηνπ επφκελνπ ζρνιηθνχ
έηνπο (ζπγθέληξσζε θαη θαηαγξαθή ηνπ επνπηηθνχ πιηθνχ, θαζαξηφηεηα αηζνπζψλ απφ δηδαθηηθφ πιηθφ,
ζπγθέληξσζε θαη θχιαμε ειεθηξνληθνχ πιηθνχ, δηαλνκή θαη κεηαθνξά ησλ βηβιίσλ ζηηο αίζνπζεο, θ.α.)

Βίλαη ζαθέο φηη, φπσο δηαθαίλεηαη θαη απφ φιεο ηηο πξναλαθεξφκελεο αξκνδηφηεηεο, ζε έλα νξγαλσκέλν
πιαίζην φπσο απηφ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζα πξέπεη λα παξέρνληαη ζπλζήθεο αζθάιεηαο, εκπηζηνζχλεο θαη
εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο, ψζηε νη εθπαηδεπηηθνί λα αζθνχλ απεξίζπαζηνη ην δηδαθηηθφ ηνπο έξγν, λα δεκηνπξγείηαη
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ε εξεκία πνπ απαηηείηαη γηα ηηο θαιέο ζρέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαμχ ηνπο θαη λα εκπλέεηαη ε εκπηζηνζχλε
ησλ γνλέσλ ζην ζρνιείν, φπσο ζε θάζε νξγαλσκέλε κνλάδα κάζεζεο θαη εθπαίδεπζεο.
Αλαγθαηφηεηα θαηαλνκήο αξκνδηνηήησλ
Βλψ αξρηθά ν ζεζκφο ηνπ Τπνδηεπζπληή ζθφπεπε ψζηε λα βνεζήζεη ην δηεπζπληή ζε κεξηθά δηνηθεηηθά θαη
δηαρεηξηζηηθά θαζήθνληα πνπ δελ πξνιάβαηλε ρξνληθά λα δηεθπεξαηψζεη ψζηε λα γίλεη εθπαηδεπηηθφο εγέηεο,
ζαθψο κεηαγελέζηεξα εκπιέθεηαη ζε θάζε ζεκείν ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη φινη πξνζβιέπνπλ ζε απηφλ έλα
πςειφ επίπεδν εθπαηδεπηηθήο θαη δηνηθεηηθήο πξνζσπηθφηεηαο, κε θχξηα αξκνδηφηεηα ηε δηαρείξηζε ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. ήκεξα ν ξφινο ηνπ δίλεη πνιιά πεξηζψξηα γηα θαηλνηνκία θαη αιιαγή θαη απηφ
πξνζδηνξίδεηαη θαη απφ ηα γεληθά θξηηήξηα γηα ηελ επηινγήο ηνπο. Γηα λα είλαη επηηπρεκέλε νπνηαδήπνηε
πξνζπάζεηα θαηλνηνκίαο ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ. Δ εθπαηδεπηηθή
θαηλνηνκία πξνσζεί αληηιήςεηο κε ζθνπφ ηελ αιιαγή κέζσ λέσλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη κέζσλ.(Fullan
1991).Οη ππνδηεπζπληέο ζηελ Βιιάδα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα, αλ ην επηζπκνχλ, λα ζπκκεηέρνπλ ζε θαηλνηφκεο
δξάζεηο, λα αζρνινχληαη κε ηελ επηκφξθσζε ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο θαη λα πξνσζνχλ ηνπο ζθνπνχο ηνπ
ζρνιείνπ. Βίλαη αιήζεηα φηη πνιιέο θνξέο ιφγσ κεγάινπ θφξηνπ εξγαζίαο εμαληινχληαη ζε εξγαζίεο ξνπηίλαο
θαη ηα δεηήκαηα επζχλεο θαη επηθνηλσλίαο κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ λα ηα αλαιακβάλεη ν δηεπζπληήο.
6.

χκθσλα κε ηελ«αξρή ηεο εμαηξέζεσο» ηνπ Taylor ν πξντζηάκελνο ηεο κνλάδαο δελ πξέπεη λα ζπαηαιά ην
ρξφλν ηνπ κε ηελ επίιπζε φισλ ησλ ζεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ νξγαλσζηαθή δξαζηεξηφηεηα ηεο
κνλάδαο, αιιά κφλν γηα εθείλα πνπ έρνπλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα γηα ηελ νξγάλσζή ηεο (αΎηεο 2002). Σα
κηθξφηεξεο ζεκαζίαο ζέκαηα ν Αηεπζπληήο ζα πξέπεη λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ επηδεμηφηεηα λα ηα αλαζέηεη
θαη λα ηα θαηαλείκεη ζηνπο πθηζηακέλνπο. Δ κεηαβίβαζε εμνπζίαο – επζχλεο είλαη κηα δηαδηθαζία κε ηελ νπνία
πεξλά ην αληίζηνηρν πνζνζηφ επζχλεο ηεο εμνπζίαο απφ ην έλα επίπεδν δηνηθεηηθήο ηεξαξρίαο ζην επφκελν.
ΐέβαηα ε κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ δελ ζεκαίλεη απνπνίεζε επζπλψλ. Ο εθάζηνηε πξντζηάκελνο παξακέλεη
ππεχζπλνο, ηφζν γηα ηηο ελέξγεηέο ηνπ, φζν θαη γηα ηηο ελέξγεηεο ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ, ζηνπο νπνίνπο
κεηαβίβαζε αξκνδηφηεηεο (Σδσξηδάθεο Κ. θαη Ώ. Σδσξηδάθε, 1999: 189-190, Ξεξνηχξε – Κνπθίδνπ, 1998:
130-132).
Ο Αηεπζπληήο, σο πξντζηάκελν δηνηθεηηθφ ζηέιερνο ζα πξέπεη λα έρεη θαη ηελ ηθαλφηεηα λα «κνηξάδεηαη» ηελ
εμνπζία ηνπ κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ (αΎηεο 1998: 40), λα θαηαλέκεη ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ ζε άιινπο (αΎηεο
1992: 57). Δ ζπλεξγαζία δηεπζπληή κε ηνλ ππνδηεπζπληή δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην δηεπζπληή λα ρεηξηζηεί
ζνβαξά ζέκαηα, ρσξίο ηελ πίεζε ρξφλνπ θαη ην βάξνο ησλ δηνηθεηηθψλ ππνρξεψζεσλ, επηηπγράλνληαο θαιχηεξν
ζπληνληζκφ θαη έιεγρν ηεο ζρνιηθήο δξαζηεξηφηεηαο.(Buckley, 1985: 169) Καηά ζπλέπεηα, ν Τπνδηεπζπληήο
έρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δεκηνπξγία ζρνιηθήο θνπιηνχξαο, κνηξαδφκελνο ηελ επζχλε γηα ηελ εγεζία κε ην
δηεπζπληή θαη ηνπο άιινπο εθπαηδεπηηθνχο(HarrisandMuijs, 2003). Ο ππνδηεπζπληήο απνηειεί γηα ην δηεπζπληή
έλαλ έκπηζην ζπλεξγάηε θαη φρη έλαλ αληαγσληζηή πνπ κε ηελ απαξαίηεηε ζπλεξγαζία θαη ηελ εθρψξεζε
αξκνδηνηήησλ ζα επηηχρνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο
(αΎηεο θαη Μηρφπνπινο 2005, αΎηεο 1998).
Καζήθνλ ηνπ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ είλαη λα δίλεη ζηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ ηε δπλαηφηεηα λα θαηαλνήζνπλ φηη
ε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηεξίδεηαη ζηε ζπιινγηθή πξνζπάζεηα θαη φινη νη
εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά γηα ηελ επίηεπμε ησλ θνηλψλ ζηφρσλ ηνπ ζρνιείνπ (αΎηεο
2008: 37-38). Γίλεηαη, ζπλεπψο, πξνθαλέο φηη αλαγθαηφηεηα θαηακεξηζκνχ ησλ έξγσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο
αλάγθεο θαηαλνκήο εμνπζίαο θαη επζχλεο, ζηα πιαίζηα ησλ θνηλσληθψλ νξγαληζκψλ έρεη επηζεκαλζεί απφ
πνιινχο κειεηεηέο ηνπ ζέκαηνο.
Βπίζεο, ε θαηαλνκή εμνπζίαο ζηα δηάθνξα επίπεδα ηεο νξγάλσζεο, απνηειεί βαζηθή αξρή γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, αθνχ απνηξέπεηαη ε ζπγθέληξσζε ηνπ ζπλφινπ ηεο εμνπζίαο
ζε έλα πξφζσπν θαη απνθεχγεηαη ε δπζθηλεζία θαη δπζθακςία ηνπ νξγαλσηηθνχ ζρήκαηνο. Ώπφ δηάθνξεο
κειέηεοπξνέθπςε φηη ν δηεπζπληήο δελ εθρσξεί αξκνδηφηεηεο είηε απφ δηάζεζε ζπγθεληξσηηζκνχ, απφ έιιεηςε
απηνπεπνίζεζεο θαη εκπηζηνζχλεο απέλαληί ηνπο, απφ αηνικία ηνπ, αιιά θαη ιφγσ ηεο απξνζπκίαο ησλ
ππνδηεπζπληψλ.Βπίζεο, θαη ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην δελ θαηαλέκεη νξζνινγηθά ην νξγαλσηηθφ πιαίζην
εμνπζίαο θαη επζχλεο. Ώλ θαη νξίδεη ζαθψο ζέζεηο Τπνδηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, δελ πξνζδηνξίδεη ζαθείο
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αξκνδηφηεηεο γηα ην φξγαλν απηφ. Δ θαηαλνκή ηεο εμνπζίαο θαίλεηαη λα εμαξηάηαη απφ ηελ θαιή δηάζεζε ηνπ
δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο( Μηρφπνπινο 1993: 70-72).
Γηαρσξηζκφο αλαγθψλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ θαη αξκνδηφηεηεο Τπνδηεπζπληψλ
Ώπφ ηελ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία ( Ενξδαλίδεο 2005: 126) πξνηείλνληαη δέθα ξφινη γηα ηα ζηειέρε
εθπαίδεπζεο. Οξηζκέλνη πνπ κπνξνχλ λα είλαη θαη γηα ηνλ Τπνδηεπζπληή είλαη ηνπ ζπλδεηηθνχ θξίθνπ, ηνπ
ζπκβφινπ, ηνπ θαζνδεγεηή, δηαρεηξηζηή πιεξνθνξηψλ, ηνπ ηζνξξνπηζηή, ηνπ δηαπξαγκαηεπηή. Πξνηείλεηαη σο
θχξηνο ξφινο ε ηθαλφηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο, ε νπνία κεηαθξάδεηαη σο ε αληηιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο ςπρνινγίαο
ησλ αλζξψπσλ, πνπ αλαιχεη ηα θίλεηξα θαη ηηο αλάγθεο ηνπο, ζηεξίδνληαο θαη παξαθηλψληαο ηνπο
πθηζηακέλνπο- ζπλαδέιθνπο(αΎηεο 2000: 239) .Ο δηαρσξηζκφο ησλ αλαγθψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ν
θαηακεξηζκφο ησλ θαζεθφλησλ θαη αξκνδηνηήησλ ησλ ζηειερψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε
δχν παξακέηξνπο. Σελ δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ εθπαηδεπηηθή – δηδαθηηθή ηνπ
ιεηηνπξγία.πλεπψο απφ ηελ παξαπάλσ παξάζεζε φισλ ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ πξνβιέπνληαη γεληθά αιιά θαη
ζπγθεθξηκέλα κπνξνχκε λα ηηο ζπγθεθξηκελνπνηήζνπκε ζηηο δχν θαηεγνξίεοσο παξαθάησ:
7.

7.1
ε δηνηθεηηθφ επίπεδν:
1. Οξγάλσζε έλαξμεο δηδαθηηθνχ έηνπο (αγηαζκφο)
2. Οξγάλσζε παξειάζεσλ- δηαδηθαζία επηινγήο ζεκαηνθφξσλ, παξαζηαηψλ
3. Βλεκέξσζε κε κφληκσλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη απηψλ πνπ γηα πξψηε θνξά ππεξεηνχλ ζην ζρνιείν
γηα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ, δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο εθπαηδεπηηθψλ. (ελεκέξσζε γηα εγθχθιην
ιεηηνπξγίαο ηξέρνληνο ζρνιηθνχ έηνπο, ΠΑ. 79/2017, γεληθά γηα ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην)
4. χληαμε Β.Χ.Π. κε ην ζχιινγν δηδαζθφλησλ θαη θάιπςε ππνρξεσηηθνχ σξαξίνπ φισλ
5. Καηάξηηζε πξνγξάκκαηνο εθεκεξηψλ θαη παξαθνινχζεζε ηήξεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο εθεκεξηψλ
6. πιινγή Τπεχζπλσλ Αειψζεσλ γνλέσλ γηα Σκήκα Έληαμεο, Σκήκα Τπνδνρήο, Ώπαιιαγή απφ
Θξεζθεπηηθά, εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο),
7. χληαμε θαηάζηαζεο εκέξαο ελεκέξσζεο γνλέσλ γηα ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ, εκεξψλ
παηδαγσγηθψλ ζπλαληήζεσλ αλά ηξίκελν.
8. χληαμε θαη εθαξκνγή ζρεδίσλ έθηαθηεο αλάγθεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (νξγάλσζε αζθήζεσλ
εηνηκφηεηαο)
9. Σήξεζε θαη ελεκέξσζε ησλ βηβιίσλ ηνπ ζρνιείνπ θαη ιεηηνπξγία ελεκεξσκέλνπ θαθέινπ εληχπσλ ηνπ
ζρνιείνπ
10. Οξγάλσζε ζπλεδξηάζεσλ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ (ζπιινγή ζεκάησλ- εηζήγεζε ζην Αηεπζπληή)
11. Βπνπηεία ηήξεζεο ηνπ Ββδνκαδηαίνπ Χξνινγίνπ Πξνγξάκκαηνο
12. Βθαξκνγή δηαδηθαζίαο αλαπιήξσζεο εθπαηδεπηηθνχ, κε αλάινγε ηξνπνπνίεζε Β.Χ.Π.
13. Ώξρεηνζέηεζε εγγξάθσλ θαη δηεθπεξαίσζε αιιεινγξαθίαο
14. Αηαδηθαζία αδεηψλ εθπαηδεπηηθψλ (αηηήζεηο – ρνξεγήζεηο – ππνβνιή)
15. χληαμε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ δεηνχληαη
16. Σήξεζε βηβιίνπ πιηθνχ θαη θαιή ιεηηνπξγία εμνπιηζκνχ
17. χληαμε θαη δηεθπεξαίσζε κεληαίσλ παξνπζηνινγίσλ κε κφληκνπ πξνζσπηθνχ θαη ππεξσξηψλ
18. Σήξεζε ειεθηξνληθνχ αξρείνπ ζρνιείνπ myschool( απνπζίεο ηκεκάησλ, άδεηεο θαη απεξγίεο
πξνζσπηθνχ, Οινήκεξν)
19. πιινγή ησλ Ώ.Α.Τ.Μ. θαη δειψζεσλ γηα ηε β΄ μέλε γιψζζα
20. Βγγξαθέο καζεηψλ – θαηαλνκή καζεηψλ ζηα ηκήκαηα
21. Βγγξαθέο καζεηψλ Οινήκεξνπ, ζχληαμε κεληαίσλ θαηαζηάζεσλ θαη επηθαηξνπνίεζε εγγξαθψλ
22. Βπζχλε θιείζηκν ζρνιείνπ κεηά ηελ 15ε Ενπλίνπ θαη πξνεηνηκαζία δηδαθηεξίνπ γηα ην επφκελν ζρνιηθφ
έηνο
23. Έγθαηξε δηαλνκή βηβιίσλ κε αλάινγε πξνεηνηκαζία απφ ηνλ Ενχλην
7.2

ε εθπαηδεπηηθφ επίπεδν

1.

χληαμε πξνγξακκαηηζκνχ θαη απνινγηζκνχ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ

2.

Οξγάλσζε Οινήκεξνπ (θαηαλνκή καζεηψλ ζηα ηκήκαηα - νξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ - ζχληαμε Β.Χ.Π.)
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χληαμε ηξηκεληαίνπ πξνγξακκαηηζκνχ εθπαηδεπηηθψλ επηζθέςεσλ – δξάζεσλ θαη εμσζρνιηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ
4. χληαμε πξνγξακκαηηζκνχ θαηλνηφκσλ δξάζεσλ ηκεκάησλ θαη ηάμεσλ (ζπιινγή πξνηάζεσλ
εθπαηδεπηηθψλ κε αλάινγε παξφηξπλζε) θαη παξαθνινχζεζε πινπνίεζήο ηνπο
5. χζηαζε επηηξνπήο δηαρείξηζεο ζπγθξνχζεσλ γνλέσλ θαη καζεηψλ κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ θαη
παξαθνινχζεζε πεπξαγκέλσλ
6. χζηαζε επηηξνπήο ιεηηνπξγίαο δαλεηζηηθήο βηβιηνζήθεο θαη ζχληαμε πξνγξάκκαηφο ηεο
7. Αηαδηθαζία έγθξηζεο εθπαηδεπηηθψλ επηζθέςεσλ θαη κεηαθηλήζεσλ κε κεηαθνξηθά κέζα
8. Βπνπηεία θαη δηαρείξηζε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο
9. Τινπνίεζε εξεπλψλ κεηεθπαηδεπφκελσλ θνηηεηψλ ζην ζρνιείν
10. Βλεκεξσηηθά γνλέσλ γηα ζέκαηα ζρνιηθήο δσήο
11. Βπζχλε θαζαξηφηεηαο θαη πξνψζεζε αλαθχθισζεο
12. Γεληθή θαη επνρηαθή δηαθφζκεζε ησλ ρψξσλ ηνπ ζρνιείνπ θαη νξηζκφ επηηξνπήο επζχλεο
13. Οξγάλσζε ηεο ζίηηζεο καζεηψλ απφ θξαηηθά πξνγξάκκαηα
14. πιινγή ηεο βαζκνινγίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ έγθαηξα απφ ηε ιήμε ησλ ηξηκήλσλ γηα ηελ έθδνζε
βαζκνινγίαο ηξηκήλσλ θαη ηνλ εθάζηνηε Ενχλην ηίηισλ πξνφδνπ θαη ζπνπδψλ
15. Οξγάλσζε καζεηηθψλ εθδειψζεσλ (ενξηψλ θαη επίθαηξσλ ζεκάησλ). Ώλάζεζε εθδειψζεσλ ζε
δηαθνξεηηθέο ηάμεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο
16. πιινγή πξνηάζεσλ εθπαηδεπηηθψλ γηα θνίηεζε καζεηψλ ζηηο ππνζηεξηθηηθέο δνκέο ηνπ ζρνιείνπ, θαη
επζχλε ιεηηνπξγίαο Σ. Β., Σ.Τ., Παξάιιειεο ζηήξημεο, Β.ΐ.Π., Βληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο
17. Βπζχλε πινπνίεζεο πξνηάζεσλ γηα ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε θαη Βπηθνηλσλία κε ηνπο πληνληζηέο
εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ
Πξνθεηκέλνπ ν εθάζηνηε Τπνδηεπζπληήο λα κάζεη πψο ιεηηνπξγεί ην ζρνιείν ζα πξέπεη λα αλαιακβάλεη
ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο θαη ελαιιαζζφκελεο θαηά πεξηφδνπο ψζηε αλ ρξεηαζηεί λα κπνξεί λα αλαιάβεη
ηε δηνίθεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, φπσο νξίδεηαη θαη ζην Π.Α.79/2017, ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ
Αηεπζπληή. Γηα ηε ζσζηή αλαπιήξσζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη φια εθείλα πνπ
γλσξίδεη ν δηεπζπληήο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ.
3.

Ώπφ ηηο παξαπάλσ αξκνδηφηεηεο θαίλεηαη μεθάζαξα φηη φηαλ ππάξρνπλ δχν Τπνδηεπζπληέο ζα κπνξνχλ
λα αλαιάβνπλ ηα θαζήθνληα κηαο απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ν θαζέλαο. Γηα ην μεθίλεκα ηνπ ζρνιηθνχ
έηνπο, ηα δηνηθεηηθά θαζήθνληα ν Τπνδηεπζπληήο, πνπ νξίδεηαη θαη λφκηκνο αλαπιεξσηήο ηνπ Αηεπζπληή
θαη απφ ην ηέινο Εαλνπαξίνπ ν άιινο Τπνδηεπζπληήο θαζψο θαη αληίζηξνθα ηα εθπαηδεπηηθά θαζήθνληα.
Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ππεξεηεί έλαο Τπνδηεπζπληήο ζηε ζρνιηθή κνλάδα ζα πξέπεη λα έρεη
ηαπηφρξνλα θαη ηηο δχν θαηεγνξίεο θαζεθφλησλ. Βίλαη δεδνκέλν φηη δελ ζα έρεη ηελ άλεζε ρξφλνπ γηα ηελ
εθπιήξσζε φισλ ησλ παξαπάλσ αθφκε θαη ιεηηνπξγψληαο απιά ζπκπιεξσκαηηθά ηνπ Αηεπζπληή, αιιά ζα
έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δερζεί ηε βνήζεηα θαη άιισλ εθπαηδεπηηθψλ. Ώπφ ηα πξναλαθεξφκελα –
πξνηεηλφκελα θαζήθνληα, απφ ην 1-9 ζηα δηνηθεηηθά θαη 1-6 ζηα εθπαηδεπηηθά αθνξνχλ ηελ έλαξμε ηνπ
ζρνιηθνχ έηνπο θαη απφ 19-23 ζηα δηνηθεηηθά θαη 7-17 ζηα εθπαηδεπηηθά αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία ιήμεο θαη
πξνεηνηκαζία ηνπ επφκελνπ.
8.
πκπεξαζκαηηθέο παξαηεξήζεηο
Οη Τπνδηεπζπληέο έρνπλ ηελ αλάγθε ζαθνχο θαζνξηζκνχ ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο απφ ηελ Πνιηηεία, δηφηη κέζσ
απηνχ ζα αλαβαζκηζηεί ν ξφινο ηνπο. Θα πξέπεη ζπλεπψο λα αλαιακβάλνπλ νπζηαζηηθέο αξκνδηφηεηεο, κε ηε
δπλαηφηεηα πξσηνβνπιηψλ. Ο ζαθήο πξνζδηνξηζκφο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ζα νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε
ζρέζεσλ θαιήο ζπλεξγαζίαο κε φινπο. Θα ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά κε ην δηεπζπληή θαη ζα δχλαληαη λα
ηνλ αλαπιεξψλνπλ επαξθψο. Ο ζεζκηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπο θαη ε αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηνπο είλαη αλαγθαίεο
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε θαη εγεζία
Ώπφ ηνλ παξαπάλσ πξνηεηλφκελνθαζνξηζκφ αξκνδηνηήησλ είλαη αμηνζεκείσην φηη είλαη πνιπάξηζκεο. κσο,
απηέο δελ είλαη ζπλερείο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, δηφηη άιιεο είλαη κφλν γηα ηελ έλαξμε, άιιεο
κεληαίεο, άιιεο έθηαθηεο θαη άιιεο γηα ην ηέινο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο.
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Βίλαη ζεκαληηθφθαη εθηθηφ φηη κπνξεί λα μεπεξαζηεί ε αζάθεηα θαη ε γεληθφηεηα ηνπ ηζρχνληνο ζεζκηθνχ
πιαηζίνπ θαη ε αλάζεζε αξκνδηνηήησλ κπνξεί λα κελ εμαξηάηαη απφ ηε δηάζεζε ηνπ εθάζηνηε Αηεπζπληή, νχηε
απφ ελδερφκελε άξλεζε ηνπ Τπνδηεπζπληή φηαλ ε παξαπάλσ πξφηαζε κπνξεί λα πηνζεηεζεί θαη λα
ζεζκνζεηεζεί απφ ην αξκφδην Τπνπξγείν, σο θεληξηθφ φξγαλν δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο.
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Δ αμηνιφγεζε απνηειεί ην κεγαιχηεξν ζέκα ζηελ εθπαίδεπζε ζήκεξα θαη αθνξά ην ζχλνιν ηεο
θνηλσλίαο. πλδέεηαη κε ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο. Κχξην ζηφρν απηήο ηεο έξεπλαο είλαη λα
παξνπζηάζεη ηνπο δείθηεο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, σο εξγαιεία ηεο αμηνιφγεζεο, πνπ έρνπλ
ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ Βιιάδα θαη λα δψζεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πφηε θαη πνηα ε δηαδηθαζία εθαξκνγήο
ηεο. Δ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα. Σα επξήκαηα απέδεημαλ ηε
πξαγκαηνπνίεζε αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ κέζσ δεηθηψλ ζηε Πξσηνβάζκηα θαη Αεπηεξνβάζκηα
εθπαίδεπζε ηξείο θνξέο ζε πηινηηθφ επίπεδν απφ ην 1997 έσο ην 2000 θαη ζε φια ηα ζρνιεία ηεο ρψξαο ην 2013.
Δ ηειεπηαία αμηνιφγεζε είρε ηε κνξθή ηεο απηναμηνιφγεζεο θαη νη δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ
ζπλνιηθά 15. Οη δείθηεο νκαδνπνηήζεθαλ ζε 3 ζεκαηηθέο ελφηεηεο Αεδνκέλα, Αηαδηθαζίεο θαη Ώπνηειέζκαηα
θαη 7 ηνκείο Μέζα θαη Πφξνη, Δγεζία Αηνίθεζε θαη Οξγάλσζε ηνπ ζρνιείνπ, Αηδαζθαιία θαη Μάζεζε, Κιίκα
θαη ρέζεηο ζην ρνιείν, Πξνγξάκκαηα, Αξάζεηο ΐειηίσζεο, Παξεκβάζεηο, Βθπαηδεπηηθά Ώπνηειέζκαηα θαη
Ώπνηειέζκαηα ρνιείνπ. ηε Πξσηνβάζκηα θαη Αεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ε αμηνιφγεζε δελ έρεη θαηαθέξεη
λα θαζηεξσζεί. ηελ Σξηηνβάζκηα ε πξψηε πξνζπάζεηα ρξήζεο ησλ δεηθηψλ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ην 2005 θαη ζπλάληεζε κεγάιε αληίδξαζε πνπ
δελ ηεο επέηξεςε λα εθαξκνζηεί. Έπεηηα ην 2011 πξαγκαηνπνηήζεθε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή αμηνιφγεζε
κέζσ δεηθηψλ, ζπλδεφκελε κε ηελ νηθνλνκηθή ρξεκαηνδφηεζε ησλ αλψηαησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ. Οη
δείθηεο βάζε ησλ νπνίσλ έγηλε ε αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ είλαη νη εμήο ηξεηο: Πνηφηεηα θαη
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, Βξεπλεηηθή αξηζηεία θαη Αηεζλνπνίεζε. Ώπφ ην 2011 θαη
κεηά δελ έρνπλ επέιζεη αιιαγέο ζηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζηε Σξηηνβάζκηα
εθπαίδεπζε, ηε κφλε εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ Βιιάδα.
Λέμεηο θιεηδηά:δείθηεο αμηνιφγεζεο, απηναμηνιφγεζε
ΔIΑΓΧΓΖ
Δ αμηνιφγεζε ζηελ εθπαίδεπζε ζηελ Βιιάδα θπξηαξρεί σο επείγνλ ζέκα ζηε δηάηαμε ηεο
εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο. Σφζν ζε εζληθά φζν θαη ζε επξσπατθά θείκελα ηνλίδεηαη ε αλάγθε ηεο αμηνιφγεζεο
ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ψζηε απηή λα ζπλδεζεί κε ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο
εθπαίδεπζεο (Καξαηδηά-ηαπιηψηε θαη Λακπξφπνπινο, 2006:311).
Δ αμηνιφγεζε ζηελ εθπαίδεπζε ρξεζηκνπνηεί ηερληθέο θαη εξγαιεία φπσο είλαη νη δείθηεο αμηνιφγεζεο
κέζσ ησλ νπνίσλ νη άλζξσπνη πνπ εκπιέθνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία λα ελεκεξσζνχλ γηα ζέκαηα
πςεινχ ελδηαθέξνληνο θαη λα αλαιάβνπλ δξάζε κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο (Καξαηδηά-ηαπιηψηε θαη
Λακπξφπνπινο, 2006:312). Δ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηα θξηηήξηά ηεο αμηνπνηνχληαη γηα ηε
λνκηκνπνίεζή ηεο. Δ ρξήζε ησλ δεηθηψλ ζην ξφιν ησλ θξηηήξησλ πνπ πξνβάιινληαη σο «κεηξήζηκα» θαη
«αληηθεηκεληθά» ζα κπνξνχζε λα ζπληειέζεη ζηε θαζηέξσζή ηεο αμηνιφγεζεο (Μαπξνγηψξγνο, 1993:10).
Σα εξεπλεηηθά εξψηεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο αλαδεηνχλ ηνπο δείθηεο πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζε
πξνγξάκκαηα αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζηελ Βιιάδαζηελ Πξσηνβάζκηα θαη Αεπηεξνβάζκηα
εθπαίδεπζε θαζψο θαη ηνπο αληίζηνηρνπο δείθηεο ζηελ Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.
ΓΔΗΚΣΔ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΚΑΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
Οη δείθηεο αμηνιφγεζεο ζηελ Βιιάδα έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, ην Σκήκα
Ώμηνιφγεζεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ελζηηηνχην θαη ην Σκήκα Πνηφηεηαο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ελζηηηνχηνπ.Δ πξψηε
πξνζπάζεηα αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ κέζσ δεηθηψλ πξαγκαηνπνηείηαηζε ζρνιεία ηεο
Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ην 1997 απφ ην Παηδαγσγηθφ Ελζηηηνχην κε ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
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«Βπξσπατθφ Πηινηηθφ Πξφγξακκα γηα ηελ Ώμηνιφγεζε ηεο Πνηφηεηαο ηεο Βθπαίδεπζεο». ην πξφγξακκα
ιακβάλνπλ κέξνο 5 ζρνιηθέο κνλάδεο (3 γπκλάζηα θαη 2 ιχθεηα) ζε ζχλνιν 101 απφ 17 επξσπατθέο ρψξεο.
Υξεζηκνπνηείηαη ε απηναμηνιφγεζε κέζσ δεηθηψλ.
Πίλαθαο 1: Σνκείο θαη δείθηεο αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ
Σνκείο
Γείθηεο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ
1. Ώπνηειέζκαηα
1.1 Βθπαηδεπηηθά επηηεχγκαηα
1.2 Πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε
1.3 Καηεπζχλζεηο καζεηψλ
2. Αηαδηθαζίεο ζε επίπεδν ηάμεο
2.1 Αηδαθηηθφο ρξφλνο
2.2 Πνηφηεηα κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο
2.3 Αηδαθηηθή ππνζηήξημε
3. Αηαδηθαζίεο ζε επίπεδν ζρνιείνπ 3.1 Σν ζρνιείν σο ρψξνο κάζεζεο
3.2 Σν ζρνιείν σο θνηλσληθφο ρψξνο
3.3 Σν ζρνιείν σο επαγγεικαηηθφο ρψξνο
4. Πεξηβάιινλ
4.1 ρνιείν θαη ζπίηη
4.2 ρνιείν θαη ηνπηθή θνηλσλία
4.3 ρνιείν θαη εξγαζία
Πεγή: Γνπγαλέιε, Καθεηδφπνπινο, νθνχ θαη Σζάθνο, 2007:146
Σν 1999 ην Σκήκα Ώμηνιφγεζεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ελζηηηνχηνπ εθδίδεη έλαλ νδεγφ γηα ηελ
αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ «Δζσηεξηθή Αμηνιφγεζε θαη Πξνγξακκαηηζκφο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ
Έξγνπ ζηελ ρνιηθή Μνλάδα». Πξφθεηηαη γηα έλα πξφγξακκα ηνπ ΒΠΠΒ (ρνιεία Βθαξκνγήο
Πεηξακαηηθψλ Πξνγξακκάησλ Βθπαίδεπζεο) πνπ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ην δηάζηεκα 1997-1999 απφ ην Π.Ε.
(νινκψλ, 1999:9). Σν είδνο αμηνιφγεζεο πνπ εθαξκφδεηαη είλαη ε εζσηεξηθή αμηνιφγεζε, απηναμηνιφγεζε
ζρνιηθήο κνλάδαο (νινκψλ, 1999:7). Δ απηναμηνιφγεζε έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πινπνίεζε ελφο ζρεδίνπ
δξάζεο πνπ ζα απφξξεε απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο. Δ αμηνιφγεζε εκπεξηέρεη 20 δείθηεο νκαδνπνηεκέλνπο ζε 7
ζεκαηηθέο πεξηνρέο (νινκψλ, 1999:29).
Πίλαθαο 2: Θεκαηηθέο πεξηνρέο θαη δείθηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ
Θεκαηηθέο Πεξηνρέο
Γείθηεο Πνηφηεηαο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ
ΑΒΑΟΜΒΝΏ
Αηαζέζηκα Μέζα Κηίξην, Υψξνη θαη Βμνπιηζκφο
– Πφξνη
Οηθνλνκηθνί Πφξνη
Πξφγξακκα
Πξφγξακκα πνπδψλ
πνπδψλ- ΐηβιία ρνιηθά ΐηβιία – Αηδαθηηθέο νδεγίεο
Πξνζσπηθφ
Αηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ
ρνιείνπ
Αηνηθεηηθφ – Βηδηθφ Βπηζηεκνληθφ – ΐνεζεηηθφΠξνζσπηθφ
ΑΕΏΑΕΚΏΕΒ
Αηνίθεζε
πληνληζκφο ρνιηθήο Γσήο
Αηακφξθσζε – Βθαξκνγή ρνιηθνχ Πξνγξάκκαηνο
Ώμηνπνίεζε Μέζσλ – Πφξσλ
Κιίκα – ρέζεηο
ρέζεηο Βθπαηδεπηηθψλ κεηαμχ ηνπο θη κε ππφινηπνπξνζσπηθφ
- πλεξγαζίεο
ρέζεηο Βθπαηδεπηηθψλ – Μαζεηψλ θαη Μαζεηψλ κεηαμχηνπο
ρέζεηο ρνιείνπ – Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ
ρέζεηο ρνιείνπ κε Βθπαηδεπηηθνχο Θεζκνχο, Σνπηθήθαη
Βπξχηεξε (πεξηθεξεηαθή ) Κνηλσλία
Αηδαθηηθή Πνηφηεηα ηεο Αηδαζθαιίαο (ζαθήλεηα ζηφρσλ, αμηνπνίεζε
Μαζεζηαθή
ρξφλνπ δηδαζθαιίαο, πνηθηιία δηδαθηηθψλ κεζφδσλ,
Αηαδηθαζία
αληηκεηψπηζε καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ,επηζηεκνληθή
παξνπζίαζε δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ)
Πνηφηεηα ηεο Μάζεζεο
Λεηηνπξγία ηεο Ώμηνιφγεζεο
ΏΠΟΣΒΛΒΜΏΣΏ Βθπαηδεπηηθά
Φνίηεζε (ξνή - δηαξξνή ησλ καζεηψλ)
Βπηηεχγκαηα
Βπίδνζε - Πξφνδνο ησλ Μαζεηψλ
Ώηνκηθή θαη Κνηλσληθή Ώλάπηπμε ησλ Μαζεηψλ
Βπαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο θαη αθαδεκατθήπξννπηηθή
καζεηψλ
Πεγή: νινκψλ, 1999: 30
πσο είλαη θαλεξφ ππάξρεη ζαθήο δηάθξηζε ησλ θξηηεξίσλ. Δ χπαξμε δεηθηψλ αμηνιφγεζεο πνπ
αθνξνχλ ηα δεδνκέλα φπσο θηίξηα, ζρνιηθά βηβιία, νηθνλνκηθνί πφξνη θαη άιια ππνδειψλεη ηε ζηήξημε ησλ
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κειψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο απέλαληη ζε παξάγνληεο εμσγελείο ησλ νπνίσλ ηελ επζχλε έρεη ε πνιηηεία. „Έλαο
ηέηνηνο ζρεδηαζκφο αληηηίζεηαη ζηελ ηάζε πνπ ζέιεη ε ρακειή πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο λα νθείιεηαη θαηά
θχξην ιφγν ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη δηνηθεηηθά ζηειέρε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (νινκψλ, 1999: 31).Σα δεδνκέλα
απφ ηα ζρνιεία πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα δελ αμηνπνηήζεθαλ απφ ην Παηδαγσγηθφ Ελζηηηνχην (Κνπηφβα,
2014).
Νέα πξνζπάζεηα ην 2000, φηαλ ηνΣκήκα Πνηφηεηαο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ελζηηηνχηνπ ζε ζπλεξγαζία κε
κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο εθπνλεί ηνλ νδεγφ «Οδεγφο απνηίκεζεο θαη ζρεδηαζκνχ
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζηε ζρνιηθή κνλάδα» γηα ηε Πξσηνβάζκηα θαη Αεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Οη δείθηεο
αμηνιφγεζεο αλέξρνληαη ζε 17.
Πίλαθαο 3:Γείθηεο Πνηφηεηαο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ
Θεκαηηθέο Πεξηνρέο
Γείθηεο Πνηφηεηαο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ
1. Αηαρείξηζε θαη Ώμηνπνίεζε Πφξσλ
1.1 Τιηθνηερληθή Τπνδνκή
1.2 Ώλζξψπηλν Απλακηθφ
1.3 Οξγαλσηηθφ Πιαίζην
1.4 Πξνδηαγξαθέο θαη Μέζα Αηδαζθαιίαο
2. ρέζεηο- Κιίκα
2.1 Φπζηνγλσκία ρνιηθήο Μνλάδαο
2.2 ρέζεηο κεηαμχ Βθπαηδεπηηθψλ
2.3 ρέζεηο Βθπαηδεπηηθψλ – Μαζεηψλ
2.4 ρέζεηο καζεηψλ κεηαμχ ηνπο
2.5 ρέζεηο ρνιείνπ – Γνλέσλ
2.6 ρέζεηο ρνιείνπ κε ην Θεζκηθφ ηνπ Πεξηβάιινλ
3. Βθπαηδεπηηθέο Αηαδηθαζίεο
3.1 Αηδαθηηθή Αηαδηθαζία
3.2 Μαζεζηαθή Αηαδηθαζία
3.3 Ώμηνιφγεζε
4.1 Φνίηεζε
4. Βθπαηδεπηηθά Ώπνηειέζκαηα
4.2 Βπίδνζε / Πξφνδνο
4.3 πλαηζζεκαηηθή Ώλάπηπμε
4.4 Βπαγγεικαηηθή/ Ώθαδεκατθή Ώλέιημε / Πξννπηηθή
Πεγή: Μαηζαίνπ, 2000
Πάιη ε χπαξμε ηεο ζεκαηηθήο πεξηνρήο Αηαρείξηζε θαη Ώμηνπνίεζε Πφξσλ παξαπέκπεη ζην ίδην
πιαίζην ηεο ζεκαηηθήο πεξηνρήο Αεδνκέλα. Ο δείθηεο ηεο Αηνίθεζεο ιείπεη απφ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο ζε
ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν πξφγξακκα αμηνιφγεζεο κε κία εμαίξεζε ηνπ θξηηεξίνπ πνπ αθνξά ζηελ αμηνπνίεζε
ησλ πφξσλ.
Δ πξψηε θνξά πνπ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ βάδεη ζε εθαξκνγή Πξφγξακκα
Ώμηνιφγεζεο γηα ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο γίλεηαη ην 2013
κε ηελ Τπνπξγηθή Ώπφθαζε 30972/Γ1/15/3/2013. Πξαγκαηνπνηείηαη απηναμηνιφγεζε ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ην
πξφγξακκα πεξηιακβάλεη:
 απνηίκεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ
 πξνγξακκαηηζκφ δξάζεσλ βειηίσζεο
 πινπνίεζε, παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ δξάζεσλ
 αμηνιφγεζε θαη ε αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ δξάζεσλ (ΤΠΒΠΘ, Τπ. Ώπ.
30972/Γ1/15/3/2013).
Σν εθπαηδεπηηθφ έξγν απνηηκάηαη κε δείθηεο πνηφηεηαο, νη νπνίνη έρνπλ ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά,
απνθηνχλ δηαθνξεηηθή ζεκαζία θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ε αμία ηνπο επεξεάδεηαη απφ ηηο
δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ζπκβάιινπλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζηε δηαδηθαζία θαη ηα
απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο (ΤΠΒΠΘ, Τπ. Ώπ. 30972/Γ1/15/3/2013).

Ώ. ΑΒΑΟΜΒΝΏ

Πίλαθαο 4: Σν πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ
ΣΟΜΔΗ
ΓΔΗΚΣΔ
1. Μέζα θαη Πφξνη
1.1 ρνιηθφο ρψξνο, πιηθνηερληθή ππνδνκή,
νηθνλνκηθνί πφξνη
1.2 ηειέρσζε ζρνιείνπ
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ΐ. ΑΕΏΑΕΚΏΕΒ

2. Δγεζία Αηνίθεζε θαη
Οξγάλσζε ηνπ ζρνιείνπ

3. Αηδαζθαιία θαη
Μάζεζε
4. Κιίκα θαη ρέζεηο ζην
ρνιείν
5. Πξνγξάκκαηα, Αξάζεηο
ΐειηίσζεο, Παξεκβάζεηο
Γ.
ΏΠΟΣΒΛΒΜΏΣΏ

6. Βθπαηδεπηηθά
Ώπνηειέζκαηα

7.Ώπνηειέζκαηα ρνιείνπ
Πεγή: ΤΠΒΠΘ, Τπ. Ώπ. 30972/Γ1/15/3/2013

2.1 Οξγάλσζε θαη ζπληνληζκφο ηεο ζρνιηθήο δσήο
2.2 Αηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε κέζσλ θαη πφξσλ
2.3 Ώμηνπνίεζε, ππνζηήξημε θαη αλάπηπμε ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ
3.1 Ώλάπηπμε θαη εθαξκνγή δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ
3.2 Ώλάπηπμε θαη εθαξκνγή παηδαγσγηθψλ
πξαθηηθψλ θαη πξαθηηθψλ αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ
4.1 ρέζεηο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ – καζεηψλ θαη
κεηαμχ ησλ καζεηψλ
4.2 ρέζεηο ηνπ ζρνιείνπ κε γνλείο θαη ζπλεξγαζίεο
κε εθπαηδεπηηθνχο – θνηλσληθνχο θνξείο
5.1 Βθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη θαηλνηνκίεο,
ππνζηεξηθηηθέο θαη αληηζηαζκηζηηθέο παξεκβάζεηο
5.2 Ώλάπηπμε θαη εθαξκνγή ζρεδίσλ δξάζεο γηα ηε
βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ
6.1 Φνίηεζε θαη δηαξξνή ησλ καζεηψλ
6.2 Βπηηεχγκαηα θαη πξφνδνο ησλ καζεηψλ
6.3 Ώηνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ
7.1 Βπίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ζρνιείνπ

Οη δείθηεο αμηνιφγεζεο πνπ εθαξκφδνληαη ζε φια ηα ζρνιεία ηεο ρψξαο πξνζρνιηθήο, δεκνηηθήο,
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη εηδηθήο αγσγήο παξνπζηάδνπλ πνιιέο νκνηφηεηεο κε ηνπο δείθηεο ηεο
αμηνιφγεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1999. Οη δηαθνξέο παξνπζηάδνληαη θπξίσο ζε 2 θαηεγνξίεο δεηθηψλ.
Βίλαη θαλεξή ε κηθξφηεξε έκθαζε πνπ δηλφηαλ ιφγσ αξηζκεηηθήο ππεξνρήο δεηθηψλ ζηα Αεδνκέλα ζε ζρέζε κε
ηηο Αηαδηθαζίεο θαη ηα Ώπνηειέζκαηα. Ώθφκε αλαθέξεηαη έλαο θαηλνχξηνο ηνκέαο :Πξνγξάκκαηα, Αξάζεηο
ΐειηίσζεο, Παξεκβάζεηο ν νπνίνο πεξηιακβάλεη άιινπο 2 δείθηεο. Σέινο ζηα Ώπνηειέζκαηα πξνζηίζεηαη ν
δείθηεο Βπίηεπμε ζηφρσλ ηνπ ζρνιείνπ. Οη παξαπάλσ επηινγέο αλαδεηθλχνπλ ηελ πξφζεζε ηνπ Τπνπξγείνπ λα
αλαγλσξίζεη ηνλ ξφιν ησλ Αεδνκέλσλ ζηε βειηίσζε ησλ νπνίσλ ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιιεη. Ώθφκε δίλεηαη
έκθαζε ζε δξάζεηο πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ε ζρνιηθή κνλάδα, ψζηε λα πεηχρεη αχμεζε ηεο πνηφηεηαο
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ πνπ παξέρεη. Σέινο ε χπαξμε εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ ζρνιείνπ δίλεη ηνλ ραξαθηήξα ηεο
εμεηδίθεπζεο θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ζχκθσλα κε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη ζπλζήθεο θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο.
Πξνυπνζέηεη θαη ηελ ζέζπηζε εηδηθψλ ζηφρσλ απφ ζπληειεζηέοηνπ ίδηνπ ηνπ ζρνιείνπ.
Σν ΤΠΒΠΘ σο θνξέαο πινπνίεζεο ηεο απηναμηνιφγεζεοδίλεη ζηνηρεία γηα ηε δηαδηθαζία,
αλαιχνληαοηνπο δείθηεο. Ώθνινπζείεθηελήο αλαθνξά ζρεηηθά κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ θάζε δείθηε θαη ηνλ ζθνπφ
ηνπ.
1.ρνιηθφο ρψξνο, πιηθνηερληθή ππνδνκή, νηθνλνκηθνί πφξνη
Ο δείθηεο αλαθέξεηαη ζε ρψξνπο (αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, εξγαζηήξηα θαη εηδηθνί ρψξνη) εμνπιηζκφ (επνπηηθά
κέζα δηδαζθαιίαο, εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν θ.α. ), δηαζέζηκα κέζα αιιά θαη ζηνπο
νηθνλνκηθνχο πφξνπο ηνπ ζρνιείνπ ψζηε λα είλαη επαξθείο. θνπφο ηνπ δείθηε είλαη λα απνηηκεζνχλ νη
ππνδνκέο ηνπ ζρνιείνπ θαη λα εληνπηζηνχλ ειιείςεηο θαη δπζιεηηνπξγίεο (Σν Παξαηεξεηήξην ηεο ΏΒΒ, ρρ).
2.ηειέρσζε ζρνιείνπ
Ο δείθηεο αλαθέξεηαη ζηελ επαξθή ζηειέρσζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο γηα δηδαθηηθέο αιιά θαη εμσδηδαθηηθέο
απαηηήζεηο. Πην αλαιπηηθά εμεηάδεη ηνλ αξηζκφ, ηε ζχλζεζε, ηελ επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή θαηάξηηζε θαη
ηελ εκπεηξία ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ. Βπίζεο εμεηάδεη θαη αλ ην δηνηθεηηθφ, επηζηεκνληθφ θαη βνεζεηηθφ
πξνζσπηθφ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ. θνπφο ηνπ δείθηε απνηειεί ε εχξεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ
δηδαθηηθνχ, βνεζεηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ θαη ε αληαπφθξηζή ηνπ ζηα ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ θάζε ζρνιείνπ. Ο εληνπηζκφο πξνβιεκάησλ φπσο ε κε έγθαηξε θάιπςε θελψλ ζέζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ
εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ ζθνπνχ ηνπ δείθηε(Σν Παξαηεξεηήξην ηεο ΏΒΒ,ρρ).
3.Οξγάλσζε θαη ζπληνληζκφο ηεο ζρνιηθήο δσήο
Δ νξγάλσζε θαη ν ζπληνληζκφο ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ πνηφηεηα ηεο ζρνιηθήο δσήο. Πξαθηηθέο πνπ ζα
κπνξνχζαλ λα ζπκβάιινπλ ζε απηφ είλαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζε αξρέο θαη ζηφρνπο. Γηα
ηελ επίηεπμε ησλ γεληθψλ επηδηψμεσλ πξνσζνχληαη δηαδηθαζίεο πνπ εληζρχνπλ ηελ επηθνηλσλία, ηε ζπλεξγαζία,
ηε ζπκκεηνρή θαη δηακνξθψλνπλ έλα ιεηηνπξγηθφ σξνιφγην πξφγξακκα. θνπφο ηνπ δείθηε είλαη ε αμηνιφγεζε
ησλ δηαδηθαζηψλ ζηε δηαρείξηζε ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο, ζηε δηακφξθσζε θνηλνχ νξάκαηνο θαη
ζπιινγηθνχ πιαηζίνπ ιήςεο απνθάζεσλ(Σν Παξαηεξεηήξην ηεο ΏΒΒ,ρρ).
4.Αηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε κέζσλ θαη πφξσλ
Σα κέζα θαη νη πφξνη ηνπ ζρνιείνπ εμεηάδνληαη κέζα απφ ηηο εμήο παξακέηξνπο: δηαρείξηζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ,
αμηνπνίεζε δηαζέζηκσλ πφξσλ θαη εμνπιηζκνχ θαη αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ κε ζηφρν ηελ εμεχξεζε πξφζζεησλ
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κέζσλ θαη πφξσλ. Ώθφκε ζεκαληηθή παξάκεηξνο απνηειεί θαη ε αζθάιεηα ησλ καζεηψλ. θνπφο ηνπ δείθηε
είλαη ε απνηίκεζε πξαθηηθψλ γηα ηελ αμηνπνίεζε κέζσλ θαη πφξσλ φπσο: ε ηεξάξρεζε αλαγθψλ ηνπ ζρνιείνπ,ε
αλάινγε δηάζεζε ησλ πφξσλ, ε ζπλεξγαζία ηνπ ζρνιείνπ κε θνξείο γηα εμεχξεζε πφξσλ θαη ε έληαμε ησλ
Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Βπηθνηλσληψλ(Σν Παξαηεξεηήξην ηεο ΏΒΒ,ρρ).
5.Ώμηνπνίεζε, ππνζηήξημε θαη αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ
Δ αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζχκθσλα κε ηνλ δείθηε νθείιεη λα ζπκθσλεί κε ηηο ηθαλφηεηεο θαη
εκπεηξίεο ηνπ θάζε αηφκνπ. Ώμηνινγείηαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη νη
δηαδηθαζίεο ππνζηήξημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ θαη επηκφξθσζήο
ηνπο. Έλα παξάδεηγκα κία ηέηνηαο πξαθηηθήο απνηειεί ε ππνζηήξημε ησλ λέσλ εθπαηδεπηηθψλ κε κηθξή
δηδαθηηθή εκπεηξία. (Σν Παξαηεξεηήξην ηεο ΏΒΒ, ρρ).
6.Ώλάπηπμε θαη εθαξκνγή δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ
Οη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ζρνιείν αμηνινγνχληαη ζεηηθά φηαλ: ιακβάλνπλ ππφςε ηελ
ηδηαηηεξφηεηα ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ηε δπλακηθή ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ, ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαη
ηελ πνηφηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ. Έκθαζε δίλεηαη ζηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη ζηελ εκπινθή ησλ
καζεηψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Ο ζθνπφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε εληνπίδεηαη ζηελ χπαξμε θαιψλ
πξαθηηθψλ, θαη ε θαηαγξαθή αδπλακηψλ (Σν Παξαηεξεηήξην ηεο ΏΒΒ, ρρ).
7.Ώλάπηπμε θαη εθαξκνγή παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ θαη πξαθηηθψλ αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ
Παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο νξίδνληαη απηέο πνπ αλαπηχζζνπλ ηελ πνηφηεηα ζηε παηδαγσγηθή ζρέζε κεηαμχ
εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηή, δηαηεξνχλ πςειέο πξνζδνθίεο γηα ηνπο καζεηέο, ηνπο παξαθηλνχλ θαη ελζαξξχλνπλ
ηηο πξσηνβνπιίεο. ρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε εμεηάδεηαη ε πξνψζεζε ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο, ε
πηνζέηεζε πνηθηιίαο ζηηο αμηνινγηθέο κεζφδνπο, ε παξαθνινχζεζε ηεο επίδνζήο ηνπο θαη ε ελεκέξσζε γηα ηελ
αμηνιφγεζή ηνπο. θνπφο είλαη ε κειέηε ηεο πνηφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αμηνιφγεζεο θαη ησλ παξακέηξσλ
πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ παηδαγσγηθή ζρέζεεθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηή (Σν Παξαηεξεηήξην ηεο ΏΒΒ, ρρ).
8.ρέζεηο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ – καζεηψλ θαη κεηαμχ ησλ καζεηψλ
ε απηφ ηνλ δείθηε εμεηάδνληαη ηππηθέο θαη άηππεο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζην ζρνιείν. Πξνζνρή δίλεηαη
ζηε ζπλεξγαζία, επηθνηλσλία θαη ζηελ εκπηζηνζχλε. Δ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ πξνβιεκάησλ
ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ παξαθνινπζείηαη κέζσ απηνχ ηνπ δείθηε. θνπφ ηνπ δείθηε απνηειείε δηεξεχλεζε
ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ καζεηψλ εθπαηδεπηηθψλ θαη κεηαμχ καζεηψλ ψζηε λα δηέπνληαη απφ ζπλεξγαζία,
αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ θαη ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηε δηακφξθσζε ησλ αξρψλ ηεο ζρνιηθήο δσήο. (Σν
Παξαηεξεηήξην ηεο ΏΒΒ, ρρ).
9.ρέζεηο ηνπ ζρνιείνπ κε γνλείο θαη ζπλεξγαζίεο κε εθπαηδεπηηθνχο – θνηλσληθνχο θνξείο
Ώξρηθά νη ζρέζεηο ηνπ ζρνιείνπ κε ηνπο γνλείο θξίλνληαη βάζε ηεο ηαθηηθήο θαη ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο θαη
ηεο πνηφηεηαο ζηελ ελεκέξσζε ησλ δεχηεξσλ γηα ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ. Οη ζρέζεηο ηνπ ζρνιείνπ κε θνξείο
εληνπίδεηαη ζηε ζπλεξγαζία κε άιια ζρνιεία θαζψο θαη κε εθπαηδεπηηθνχο θαη θνηλσληθνχο θνξείο ηεο
επξχηεξεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. θνπφο ηνπ δείθηε είλαη ε παξαθνινχζεζε ηεο χπαξμεο ακθίδξνκεο, ηαθηηθήο
θαη απνδνηηθήο επηθνηλσλίαο ηνπ ζρνιείνπ κε ηνπο γνλείο θαζψο θαη ζπλεξγαζίαο κε άιια ζρνιεία θαη
θνξείο(Σν Παξαηεξεηήξην ηεο ΏΒΒ, ρρ).
10.Βθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη θαηλνηνκίεο, ππνζηεξηθηηθέο θαη αληηζηαζκηζηηθέο παξεκβάζεηο
Με ηελ παξαδνρή φηη ην εθπαηδεπηηθφ έξγν έρεη δηάζηαζε επηζηεκνληθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή, ην ζρνιείν
ζα πξέπεη λα πξνσζεί δξαζηεξηφηεηεο κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Σέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο
εληζρχνπλ ην «αλνηρηφ» ζρνιείν ζηελ θνηλσλία, εκπινπηίδνπλ ην Πξφγξακκα πνπδψλ κε εζεινληηθά
πξνγξάκκαηα θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ζέκαηα αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ θνίηεζεο. θνπφο ηνπ δείθηε
είλαη ε απνηίκεζε ησλ πξσηνβνπιηψλ ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ γηα φιν ην ζρνιείν αιιά
θαη γηα εηδηθέο θαηεγνξίεο καζεηψλ. (Σν Παξαηεξεηήξην ηεο ΏΒΒ, ρρ).
11.Ώλάπηπμε θαη εθαξκνγή ζρεδίσλ δξάζεο γηα ηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ
Ώμηνινγείηαη ε πνηφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ δηαδξακαηίδεηαη ζε έλα ζρνιείν ψζηε ηα ζρέδηα δξάζεο λα
δηακνξθσζνχλ, εθαξκνζηνχλ θαη αμηνινγεζνχλ. θνπφο ηνπ δείθηε είλαη ε απνηίκεζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο(Σν Παξαηεξεηήξην ΏΒΒ, ρρ).
12.Φνίηεζε θαη δηαξξνή ησλ καζεηψλ
Ο δείθηεο απηφ απνηηκά ηηο πξαθηηθέο ηνπ ζρνιείνπ πνπ αθνξνχλ ηε θνίηεζε θαη δηαξξνή καζεηψλ. Θέκαηα
πνπ εμεηάδνληαη είλαη: ε έγθαηξε πξνζέιεπζε ησλ καζεηψλ, ε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ, ε
ειιηπή θνίηεζε ή ε δηαθνπή ηεο. θνπφο είλαη ε εμέηαζε ησλ πξαθηηθψλ θαζψο θαη ε απνηειεζκαηηθή
αληηκεηψπηζε πηζαλψλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ(Σν Παξαηεξεηήξην ηεο ΏΒΒ, ρρ).
13.Βπηηεχγκαηα θαη πξφνδνο ησλ καζεηψλ
Ο δείθηεο παξαθνινπζεί αλ έρνπλ επηηεπρζεί νη ζηφρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ κέζσ ησλ επηδφζεσλ ησλ
καζεηψλ ή ηελ πξφνδν ησλ ηειεπηαίσλ δηαρξνληθά. θνπφο είλαη ε εχξεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ
ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ θαη ησλ πξαθηηθψλ πνπ κπνξνχλ λα ηε βειηηψζνπλ(Σν Παξαηεξεηήξην ΏΒΒ,ρρ).
14.Ώηνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ
Ο δείθηεο κειεηά ηηο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ πιήξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ καζεηψλ
ψζηε λα αλαπηχζζνληαη αηνκηθέο θαη θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο, αμίεο θαη δεμηφηεηεο. θνπφο ηνπ ε δηεξεχλεζε
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επίηεπμεο απφ ην ζρνιείν δηακφξθσζεο καζεηψλ σο νινθιεξσκέλεο δεκνθξαηηθέο πξνζσπηθφηεηεο (Σν
Παξαηεξεηήξην ηεο ΏΒΒ,ρρ).
15.Βπίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ζρνιείνπ
Δ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ζρνιείνπ δηεξεπλάηαη κέζσ φισλ ησλ ηνκέσλ θαη ησλ δεηθηψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
έξγνπ θαη νη δξάζεηο ηνπ πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ γηα ηε βειηίσζή ηνπ. θνπφο ηνπ δείθηε είλαη εαπνηίκεζε ηεο
εθπιήξσζεο ή κε ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ ζηφρσλ θαζψο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ή κε ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο
θνηλφηεηαο(Σν Παξαηεξεηήξην ηεο ΏΒΒ, ρρ).
Δ κειέηε κέζσ δεηθηψλ ζηε ζπγθεθξηκέλε αμηνιφγεζε ζπκβάιιεη ζηε γεληθή εθηίκεζε ηεο εηθφλαο ηνπ
ζρνιείνπ. Ώθνινπζεί ε ηεξάξρεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ βάζε ησλ νπνίσλ ζπληάζζνληαη θαη κπαίλνπλ ζε
εθαξκνγή ηα ζρέδηα δξάζεο. (Σν Παξαηεξεηήξην ηεο ΏΒΒ,ρρ).
ΓΔΗΚΣΔ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
Hπξψηε πξνζπάζεηα αμηνιφγεζεο ζηε Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηελ Βιιάδα γίλεηαη ην 2005 κε ην
Νφκν 3374. χκθσλα κε ηνλ Νφκν ηα ηδξχκαηα Ώλψηαηεο Βθπαίδεπζεο νθείινπλ λα αμηνινγνχληαη σο πξνο ην
δηδαθηηθφ εξεπλεηηθφ θαη θάζε άιιν έξγν ηνπο. Δ αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε 2 ζηάδηα. ην πξψην
αμηνινγείηαη ην έξγν ηνπ ηδξχκαηνο απφ ην ίδην ην ίδξπκα θαη ζην δεχηεξν αμηνινγείηαη απφ κία επηηξνπή
αλεμάξηεησλ εκπεηξνγλσκφλσλ. Ώξρηθά εθαξκφδεηαη εζσηεξηθή αμηνιφγεζε θαη εηδηθφηεξα απηναμηνιφγεζε
θαη έπεηηα εμσηεξηθή. Ώθφκε ηδξχεηαη ε αλεμάξηεηε δηνηθεηηθή αξρή «Ώξρή Αηαζθάιηζεο ηεο Πνηφηεηαο ζηελ
Ώλψηαηε Βθπαίδεπζε» ε νπνία ζπληνλίδεη θαη ππνζηεξίδεη φιε ηε δηαδηθαζία. Βληφο ηνπ ηδξχκαηνο
ζπγθξνηείηαη θαη έλα ζπιινγηθφ φξγαλν κε ην φλνκα Μνλάδα Αηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο (ΜΟ.ΑΕ.Π.) πνπ
απνηειείηαη απφ κέιε ηνπ ηδξχκαηνο θαη ζπληνλίδεη θαη ππνζηεξίδεη ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο (ΤΠΒΠΘ,
3374/2005 Νφκνο ).Σα θξηηήξηα ζχκθσλα κε ηνλ Νφκν είλαη γεληθψο αλαγλσξηζκέλα θαη αληηθεηκεληθά θαη
εθθξάδνληαη κε αληίζηνηρνχο πνζνηηθνχο θαη πνηνηηθνχ δείθηεο.
ΚΡΗΣΖΡΗΑ
1. Πνηφηεηα δηδαθηηθνχ έξγνπ

2. Πνηφηεηα εξεπλεηηθνχ
έξγνπ

3. Πνηφηεηα πξνγξακκάησλ
ζπνπδψλ

Πίλαθαο 5: Κξηηήξηα θαη δείθηεο αμηνιφγεζεο
ΓΔΗΚΣΔ
1.1 Ώπνηειεζκαηηθφηεηαηνπδηδαθηηθνχπξνζσπηθνχ Πνηφηεηα ηεο
δηδαθηηθήοδηαδηθαζίαο
1.2 Οξγάλσζεθαηεθαξκνγήηνπδηδαθηηθνχέξγνπ
1.3 Βθπαηδεπηηθάβνεζήκαηα
1.4 Μέζαθαηππνδνκέο
1.5 Ώμηνπνίεζεησλλέσληερλνινγηψλ
1.6 Ώλαινγίαθαηζπλεξγαζίακεηαμχδηδαζθφλησλθαηδηδαζθνκέλσλ
1.7 Βπίπεδνθαηεπηθαηξφηεηαησλπαξερφκελσλγλψζεσλ
1.8 χλδεζε ηεο έξεπλαοκεηεδηδαζθαιία
1.9 Κηλεηηθφηεηαδηδαθηηθνχπξνζσπηθνχθαηθνηηεηψλήζπνπδαζηψλ
2.1 Πξναγσγή ηεο έξεπλαο ζην πιαίζην ηεο αθαδεκατθήο κνλάδαο
2.2 Βπηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο
2.3 Βξεπλεηηθέο ππνδνκέο
2.4 Βξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα
2.5 Ώπνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ
2.6 Πξσηνηππία ηεο έξεπλαο
2.7 Ώλαγλσζηκφηεηα ηεο έξεπλαο απφ ηξίηνπο
2.8 Βξεπλεηηθέο ζπλεξγαζίεο
2.9 Αηαθξίζεηο θαη επηβξάβεπζε ηεο έξεπλαο
2.10 πκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ή ζπνπδαζηψλ ζηελ έξεπλα
3.1 ΐαζκφο αληαπφθξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζηνπο ζηφρνπο ηεο
αθαδεκατθήο κνλάδαο θαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο
3.2 πλεθηηθφηεηαθαηιεηηνπξγηθφηεηαηνππξνγξάκκαηνοζπνπδψλ
3.3 πληνληζκφο ηεο χιεοησλκαζεκάησλ
3.4 Οξζνινγηθήνξγάλσζεησλεθπαηδεπηηθψλζεζκψλ
3.5 Βμεηαζηηθφζχζηεκα
3.6 Τπνζηήξημεαπφδηαζέζηκεοεθπαηδεπηηθέοππνδνκέο
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4. Πνηφηεηα ινηπψλ
ππεξεζηψλ

Ώπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ
Τπεξεζίεο θνηηεηηθήο κέξηκλαο
Πάζεο θχζεσο ππνδνκέο
Ώμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ
Αηαθάλεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ
πφξσλ θαη ζηε ρξήζε ησλ ππνδνκψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ
4.6 πλεξγαζίεο κε άιια εθπαηδεπηηθά ή εξεπλεηηθά ηδξχκαηα ηνπ
εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ, θαζψο θαη κε ην θνηλσληθφ ζχλνιν
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Πεγή: ΤΠΒΠΘ, 3374/2005 Νφκνο
Ώμίδεη λα ζεκεησζεί εδψ φηη, ηα θξηηήξηα θαη νη δείθηεο ηεο αμηνιφγεζεο
ηππνπνηνχληαη,ζπκπιεξψλνληαη θαη εμεηδηθεχνληαη πεξαηηέξσ κε βάζε ηηο θαηεπζχλζεηο θαη ηα πξφηππα πνπ
εθδίδεηεΏ.ΑΕ.Π., αλάινγακεηνγλσζηηθφαληηθείκελνθάζεαθαδεκατθήοκνλάδαο (ΤΠΒΠΘ, Νφκνο 3374/2005).Ο
Νφκφο 3374/2005 δελ θαηαθέξλεη λα εθαξκνζηεί εμαηηίαο ηεο κεγάιεο αληίδξαζεο ησλ αθαδεκατθψλ θαη
ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ(Καηζνχιεο, 2007).
Δ πξψηε θνξά πνπ εθαξκφδεηαη αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζηε Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, είλαη
ην 2011 κε ηνλ Νφκν 4009. Μάιηζηα ε αμηνιφγεζε ζπλδέεηαη κε ηελ νηθνλνκηθή ρξεκαηνδφηεζε ησλ αλψηαησλ
εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ. Μεηά απφ εηζήγεζε ηεο αλεμάξηεηεο δηνηθεηηθήο αξρήο ΏΑΕΠ πνπ ηδξχεηαη κε ην
Νφκν 3374/2005, θαη απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Παηδείαο θαζνξίδνληαη θξηηήξηα θαη δείθηεο γηα
ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ αλψηαησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ. Δ πξφζζεηε ρξεκαηνδφηεζε, πέξαλ ηεο
πξνεγνχκελεο, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ επηζηεκνληθή κειέηε
θαηαλέκεηαη ζηα ηδξχκαηα κε βάζε ηνπο δείθηεο πνηφηεηαο θαη επηηεπγκάησλ θάζε ηδξχκαηνο(ΤΠΒΠΘ,
4009/2011).Οη δείθηεο είλαη νη αθφινπζνη:
Πίλαθαο 6: Γείθηεο πνηφηεηαο θαη επηηεπγκάησλ
ΓΔΗΚΣΔ
1.

Πνηφηεηα θαη
απνηειεζκαηηθφηεηα
ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο

2

Βξεπλεηηθή αξηζηεία

3

Αηεζλνπνίεζε

ΚΡΗΣΖΡΗΑ
1.1 Ώξηζκεηηθή ζρέζε απνθνίησλ πξνο εηζεξρφκελνπο θνηηεηέο
1.2 Ώμηνιφγεζε ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ απφ ηνπο θνηηεηέο θαη βαζκφο ηεο ελ
γέλεη ηθαλνπνίεζεο ησλ θνηηεηψλ
1.3 Ώξηζκφο Κέληξσλ Ώξηζηείαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ νξγάλσζε ηεο
κάζεζεο
1.4 Ώξηζκφο εγγεγξακκέλσλ ζε πξνγξάκκαηα δηα βίνπ κάζεζεο
1.5 Πνξεία επαγγεικαηηθήο έληαμεο ησλ απνθνίησλ
2.1 Ώξηζκφο δεκνζηεχζεσλ αλά θαζεγεηή
2.2 Ώξηζκφο εηεξναλαθνξψλ αλά θαζεγεηή
2.3 Ώξηζκφο αλά θαζεγεηή απιψλ ζπκκεηνρψλ ζε δηεζλή αληαγσληζηηθά
πξνγξάκκαηα έξεπλαο ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο θαη άιισλ δηεζλψλ
νξγαληζκψλ
2.4 Ώξηζκφο αλά θαζεγεηή ζπκκεηνρψλ κε ζπληνληζηηθφ ξφιν ζε
αληαγσληζηηθά πξνγξάκκαηα έξεπλαο ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο θαη άιισλ
δηεζλψλ νξγαληζκψλ
2.5 Ώξηζκφο κειψλ ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ πνπ επηηπγράλνπλ
ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Βπξσπατθφ πκβνχιην Έξεπλαο
2.6 Ώξηζκφο Κέληξσλ Ώξηζηείαο ζηελ έξεπλα
2.7 Ώξηζκφο δηδαθηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ θαηέρεη ζέζεηο ζηα
θεληξηθά φξγαλα δηνίθεζεο δηεζλψλ αθαδεκατθψλ ή εξεπλεηηθψλ
νξγαληζκψλ ή δηεζλψλ επηζηεκνληθψλ εηαηξεηψλ
3.1 Ώξηζκφο αιινδαπψλ θνηηεηψλ
3.2 Ώξηζκφο θνηηεηψλ πνπ πξνζειθχνληαη ζην ίδξπκα κέζσ ησλ επξσπατθψλ
εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ
3.3 Ώξηζκφο θνηηεηψλ πνπ απνζηέιινληαη ζην εμσηεξηθφ κέζσ επξσπατθψλ
εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ
3.4 Ώξηζκφο ζπκθσληψλ ζπλεξγαζίαο κε άιια ηδξχκαηα αλψηαηεο
εθπαίδεπζεο ηεο Βιιάδαο ή ηνπ εμσηεξηθνχ.

Πεγή: ΤΠΒΠΘ, 4009/2011
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, κπνξνχλ λα νκαδνπνηνχληαη νη παξαπάλσ δείθηεο θαη λα
εμεηδηθεχεηαη ε βαξχηεηά ηνπο. Κάζε ίδξπκα επηιέγεη ηελ νκάδα ή ηηο νκάδεο ησλ δεηθηψλ κε βάζε ηελ νπνία
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επηζπκεί λα αμηνινγεζεί σο πξνο ηα απνηειέζκαηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ηα επηηεχγκαηά ηνπ (ΤΠΒΠΘ,
4009/2011).Ώπφ ην 2011 θαη κεηά δελ έρνπλ επέιζεη αιιαγέο ζηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ
ζηε Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Δ αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζηελ Βιιάδα κέζσ δεηθηψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζήκεξα κφλν απφ ηελ
Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. ηε Πξσηνβάζκηα θαη Αεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ε απνπζία νπνηαζδήπνηε
αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ απνθιείεη θαη ηε ρξήζε εξγαιείσλ φπσο νη δείθηεο.
Οη ηξείο πξψηεο θνξέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ κέζσ δεηθηψλ ζε ζρνιεία
ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ήηαλ ζε πηινηηθή εθαξκνγή. Σν Παηδαγσγηθφ Ελζηηηνχην
ην 1997, 1999 θαη 2000εθάξκνζε πηινηηθά ηελ απηναμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ κέζσ δεηθηψλ.Σν 2013 ην
Τπνπξγείν Παηδείαοκέζσ Τπνπξγηθήο Ώπφθαζεο έβαιε ζε εθαξκνγή Πξφγξακκα Ώπηναμηνιφγεζεο γηα ηηο
ζρνιηθέο κνλάδεο φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο, πξνζρνιηθήο, δεκνηηθήο,
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη εηδηθήο αγσγήο κέζσ δεηθηψλ αμηνιφγεζεο. Οη δείθηεο νκαδνπνηήζεθαλ ζε 3
ζεκαηηθέο ελφηεηεο: Αεδνκέλα, Αηαδηθαζίεο θαη Πεξηβάιινλ θαη 7 ηνκείο: Μέζα θαη Πφξνη, Δγεζία Αηνίθεζε
θαη Οξγάλσζε ηνπ ζρνιείνπ, Αηδαζθαιία θαη Μάζεζε, Κιίκα θαη ρέζεηο ζην ρνιείν, Πξνγξάκκαηα- Αξάζεηο
ΐειηίσζεο- Παξεκβάζεηο, Βθπαηδεπηηθά Ώπνηειέζκαηα θαη ηέινο Ώπνηειέζκαηα ρνιείνπ. Οη δείθηεο
αλέξρνληαλ ζε 15 θαη ήηαλ νη εμήο: ρνιηθφο ρψξνο- πιηθνηερληθή ππνδνκή- νηθνλνκηθνί πφξνη, ηειέρσζε
ζρνιείνπ, Οξγάλσζε θαη ζπληνληζκφο ηεο ζρνιηθήο δσήο, Αηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε κέζσλ θαη πφξσλ,
Ώμηνπνίεζε, ππνζηήξημε θαη αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, Ώλάπηπμε θαη εθαξκνγή δηδαθηηθψλ
πξαθηηθψλ, Ώλάπηπμε θαη εθαξκνγή παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ θαη πξαθηηθψλ αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ,
ρέζεηο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ – καζεηψλ θαη κεηαμχ ησλ καζεηψλ, ρέζεηο ηνπ ζρνιείνπ κε γνλείο θαη
ζπλεξγαζίεο κε εθπαηδεπηηθνχο – θνηλσληθνχο θνξείο, Βθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη θαηλνηνκίεοππνζηεξηθηηθέο θαη αληηζηαζκηζηηθέο παξεκβάζεηο, Ώλάπηπμε θαη εθαξκνγή ζρεδίσλ δξάζεο γηα ηε βειηίσζε
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, Φνίηεζε θαη δηαξξνή ησλ καζεηψλ, Βπηηεχγκαηα θαη πξφνδνο ησλ καζεηψλ, Ώηνκηθή
θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ θαη ηέινο Βπίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ζρνιείνπ.Οη παξαπάλσ δείθηεο
αλαδεηθλχνπλ ηελ πξφζεζε ηνπ Τπνπξγείνπ λα αλαγλσξίζεη ηνλ ξφιν ησλ Αεδνκέλσλ ζηε βειηίσζε ησλ νπνίσλ
ζα κπνξνχζε ην ίδην λα ζπκβάιιεη. Ώθφκε δίλεηαη έκθαζε ζε δξάζεηο πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ε
ζρνιηθή κνλάδα, ψζηε λα πεηχρεη αχμεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ πνπ παξέρεη. Σέινο ε χπαξμε
εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ ζρνιείνπ δίλεη ηνλ ραξαθηήξα ηεο εμεηδίθεπζεο θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ζχκθσλα κε ηηο
ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη ζπλζήθεο θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο. Άξα πξνυπνζέηεη θαη ηελ ζέζπηζε εηδηθψλ ζηφρσλ απφ
ζπληειεζηέο ηνπ ίδηνπ ηνπ ζρνιείνπ θαη φρη νξηζκφ απφ ην Τπνπξγείν. Σελ αμηνιφγεζε αθνινχζεζε ηεξάξρεζε
ησλ πξνηεξαηνηήησλ βάζε ησλ νπνίσλ ζα ζπληάζζνληαλ θαη ζα έκπαηλαλ ζε εθαξκνγή ζρέδηα δξάζεο.Ώπφ ην
2013 θαη έπεηηα δελ εθαξκφζηεθε αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ κέζσ δεηθηψλ γηα ηελ Πξσηνβάζκηα θαη
Αεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.
Σν Τπνπξγείν Παηδείαο ην 2005 δξνκνιφγεζε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή αμηνιφγεζε κε θξηηήξηα πνζνηηθνχο
θαη πνηνηηθνχο δείθηεο ζηελ Σξηηνβάζκηα Βθπαίδεπζε. Βμαηηίαο ησλ αληηδξάζεσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ
εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, απηή δελ εθαξκφζηεθε πνηέ. Σν 2011 ε αμηνιφγεζε ζπλδέζεθε κε ηελ νηθνλνκηθή
ρξεκαηνδφηεζε ησλ αλψηαησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη κπήθε ζε εθαξκνγή. Υξεζηκνπνηήζεθαλ 3 δείθηεο: Πνηφηεηα
θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ηελ Βξεπλεηηθή αξηζηεία θαη ηε Αηεζλνπνίεζε. Κάζε
ίδξπκα επηιέγεη ηελ νκάδα ή ηηο νκάδεο ησλ δεηθηψλ κε βάζε ηελ νπνία επηζπκεί λα αμηνινγεζεί σο πξνο ηα
απνηειέζκαηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ηα επηηεχγκαηά ηνπ. Αφζεθε έκθαζε ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε ηδξχκαηνο
αθνχ ην ίδην επηιέγεη ηνπο δείθηεο βάζε ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί Ώπφ ην 2011 έσο ζήκεξα ε αμηνιφγεζε
κέζσ δεηθηψλ ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη ζηε Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.
ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΔ ΑΝΑΦΟΡΔ
ΑΓΗΠ, (ρ.ρ.) Ηζηνξηθή αλαδξνκή, αλαθηήζεθε ζηηο 30/10/2018 απφ http://www.hqaa.gr/gr/history.php
Ενπγαλέιε, Α., Καθεηδφπνπινο, Κ., νθνχ, Δ., Σζάθνο, Β., (2007). Ώμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
έξγνπ.Δπηζεψξεζε Δθπαηδεπηηθψλ Θεκάησλ η. 13, ζ135-151
Καηζνχιεο, Ζ. (2007). Ο λένο λφκνο- πιαίζην 3374/2005: ξήμε ή ζπλέρεηα.Δπηζηήκε θαη Κνηλσλία, 17-18,
205-224
Κνπηφβα, Υ. (2014). Ζ πνηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη ε εγεηηθή
επάξθεηα ηνπ δηεπζπληή ζρνιείνπ. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία, Παλ. Μαθεδνλίαο, Θεζ/λίθε
Μαηζαίνπ, Γ. (200). Οδεγφο γηα ηελ Αμηνιφγεζεο ηεο Πνηφηεηαο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ. Ώζήλα:
Παηδαγσγηθφ Ελζηηηνχην
Μαπξνγηψξγνο, Γ. (1993). Δθπαηδεπηηθνί θαη Αμηνιφγεζε. Ώζήλα: Gutenberg
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Σν Παξαηεξεηήξην ηεο ΑΔΔ. (ρ. ρ.).Βαζηθά ζεκεία αλαθνξάο ζηε λνκνζεζίαζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ,Δθαξκνγή ηεο ΑΔΔ,αλαθηήζεθε ζηηο 20/8/ 2018 απφ
http://aee.iep.edu.gr
νινκψλ, Η. (1999). Δζσηεξηθή Αμηνιφγεζε θαη Πξνγξακκαηηζκφο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ ζηε
ρνιηθή Μνλάδα. Ώζήλα: Παηδαγσγηθφ Ελζηηηνχην
ΤΠΔΠΘΝφκνο 3374/2005 Γηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε. χζηεκα κεηαθνξάο θαη
ζπζζψξεπζεο πηζησηηθψλ κνλάδσλ - Παξάξηεκα δηπιψκαηνο
ΤΠΔΠΘ,Νφκνο 4009/2011Γνκή, ιεηηνπξγία, δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζπνπδψλ θαη δηεζλνπνίεζε ησλ
αλσηάησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ
ΤΠΔΠΘ Τπνπξγηθή Απφθαζε 30972/Γ1/15/3/2013Αμηνιφγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ ηεο ρνιηθήο
Μνλάδαο – Γηαδηθαζία Απηναμηνιφγεζεο
Willms, D.J. (1992).Monitoring school performance: A guide for educators. London: The Falmer Press
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ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ Α.Μ.Θ

Αηκειία Καδάθνπ
Ώιεμάλδξεην ΣΒΕ Θεζζαινλίθεο
Θεζζαινλίθε, Βιιάδα
e-mail: aimilia_k@hotmail.com

ΠΔΡΗΛΖΦΖ:
Δ παξνχζα κειέηε δηεξεχλεζε ην επίπεδν ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο θαη ην επίπεδν ηεο επαγγεικαηηθήο
ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ εξγάδνληαη ζηηο δνκέο ηεο δηνίθεζεο ηεο Βθπαίδεπζεο ζηελ Πεξηθέξεηα
ηεο Ώλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, ζε ζπλάξηεζε κε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά (θχιν, ειηθία θ.α.),
ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο (π.ρ. θαηαλάισζε αιθνφι, θάπληζκα θ.α.), ηελ πξνζσπηθή πγεία – επεμία (π.ρ.
δπζθνιία ζηνλ χπλν, πνλνθεθάινπο θ.α.), ηνλ εξγαζηαθφ ρψξν (π.ρ. εμνπιηζκφ, άλεζε θ.α.), ηηο εξγαζηαθέο
ζπλζήθεο (π.ρ. αζθάιεηα, ελδηαθέξνλ θ.α.) θαη ηνλ ηχπν ηεο πξνζσπηθφηεηάο (π.ρ. ηππηθφηεηα).Αείγκα ηεο
παξνχζαο κειέηεο απνηέιεζαλ 80 εθπαηδεπηηθνί Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, πνπ
εξγάδνληαη ζηηο Αηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ησλ λνκψλ Έβξνπ, Ρνδφπεο,
Ξάλζεο, Καβάιαο θαη Αξάκαο. Γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ, ηνπο δεηήζεθε λα ζπκπιεξψζνπλ θαη λα
απαληήζνπλ ζε κηα ζεηξά εξσηήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην εξγαζηαθφ άγρνο θαη ηελ επαγγεικαηηθή
ηθαλνπνίεζε ηνπο. Πξνθεηκέλνπ λα αλαιπζνχλ νη ζπιιερζείζεο πιεξνθνξίεο ε εξεπλήηξηα ρξεζηκνπνίεζε
πνζνηηθή έξεπλα (quantitative research) θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ε πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε (Descriptive
Statistics).Ώπφ ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο πξνέθπςε φηη νη ζπγθεθξηκέλνη εθπαηδεπηηθνί δελ βηψζαλ
ηδηαίηεξν άγρνο θαη πίεζε ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν (θάησ ηεο κέζεο ηηκήο) θαη φηη νη ίδηνη ήηαλ αξθεηά
ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ ελ γέλεη εξγαζία ηνπο ζε επίπεδν άλσ ηνπ κεηξίνπ. Άμην αλαθνξάο ήηαλ ην γεγνλφο φηη
ζηηο πεξηπηψζεηο κέηξηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο θαη άλσ ηνπ κεηξίνπ εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο, ην εξγαζηαθφ ηνπο
άγρνο επέδξαζε πάξα πνιχ ζηελ εθδήισζε ςπρηθψλ θπξίσο δηαηαξαρψλ θαη ιηγφηεξν ζσκαηηθψλ, φπσο ε
θαηάζηαζε κεγάιεο λεπξηθφηεηαο/έληαζεο.
ΛέμεηοΚιεηδηά: Βξγαζηαθφ άγρνο, επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, Βθπαηδεπηηθνί, Αηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο
Βθπαίδεπζεο
ΔΗΑΓΧΓΖ
Σν άγρνο είλαη έλα ππαξθηφ γεγνλφο ηνπ ζχγρξνλνπ ηξφπνπ δσήο. Αελ ππάξρεη θάπνηνο ζπγθεθξηκέλνο
νξηζκφο θαη είλαη κηα ιέμε πνπ ζπάληα γίλεηαη ζαθψο θαηαλνεηή. Καζέλαο απφ ηνπο νξηζκνχο κπνξεί λα
πεξηγξάςεη ηνλ φξν κε πνιιέο πηπρέο θαη λα ηνλ ζπκπεξηιάβεη κε πνιιέο πξνεθηάζεηο. Τπφ ην πξίζκα απηφ ε
έλλνηα «άγρνο» κπνξεί λα ζεκαίλεη δηαθνξεηηθά πξάγκαηα γηα δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο. Αειαδή φινη νη
άλζξσπνη δελ απαληνχλ κε ηνλ ίδην ηξφπν ή αθφκε ζηνλ ίδην βαζκφ απέλαληη ζην άγρνο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο.
Σν άγρνο κεηαμχ άιισλ επεξεάδεη θαη ηνλ εξγαζηαθφ ρψξν (Dunham, 2001).Σν άγρνο πνπ βηψλνπλ νη
εξγαδφκελνη ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο θαζψο θαη ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο δηαθφξσλ αζζελεηψλ πνπ
πξνθαινχληαη απ‟ απηφ απνηειεί κηα πξαγκαηηθφηεηα γηα πνιινχο αλζξψπνπο. Γηα παξάδεηγκα νη ππεξβνιηθέο
ψξεο εξγαζίαο, ε ππεξθφξησζε ξφισλ θαη επζπλψλ, ε πίεζε δηεθπεξαίσζεο κηαο εξγαζίαο, νη εξγαζηαθέο
ζπλζήθεο, απνηεινχλ κεξηθέο απφ ηηο πην ζπλήζεηο αηηίεο άγρνπο πνπ εληνπίδνπλ νη εξγαδφκελνη. Γεληθφηεξα ην
εξγαζηαθφ άγρνο ζεσξείηαη κηα έληνλε ςπρνινγηθή θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ κηα αληζνξξνπία αλάκεζα
ζηηο εξγαζηαθέο απαηηήζεηο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ λα ηηο αληηκεησπίζνπλ θαη λα αληαπεμέιζνπλ
ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ (Stranks, 2005).
Χζηφζν ε ηθαλνπνίεζε πνπ αληιεί ν θάζε εξγαδφκελνο απφ ηελ θαζ‟ απηήλ εξγαζία ηνπ (intrinsic job
satisfaction) θαη ηηο εμσηεξηθέο πηπρέο ηεο (extrinsic job satisfaction), δειαδή ηηο ακνηβέο, ηα ζχζηεκα
πξναγσγψλ, ηελ πνηφηεηα ζπλζεθψλ εξγαζίαο, ηνλ ηξφπν δηνίθεζεο – εγεζίαο, ηελ επηθνηλσλία, θαίλεηαη πσο
ζπλδέεηαη ζηελά κε ην εξγαζηαθφ άγρνο, θαζψο ε κείσζε ή ε έιιεηςε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο είλαη
δπλαηφλ λα πξνθαιέζεη εξγαζηαθφ άγρνο θαη ην αληίζηξνθν (Spector, 1997).
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θνπφο ηεο κειέηεο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη εηο βάζνο ην επίπεδν ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο θαη ηεο
ηθαλνπνίεζεο πνπ αληινχλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο νη εθπαηδεπηηθνί πνπ εξγάδνληαη ζηηο δηνηθεηηθέο δνκέο ηεο
εθπαίδεπζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Ώλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, ζε ζπλάξηεζε κε ηα δεκνγξαθηθά
ραξαθηεξηζηηθά (θχιν, ειηθία θ.α.), ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο (π.ρ. θαηαλάισζε αιθνφι, θάπληζκα θ.α.),
ηελ πξνζσπηθή πγεία – επεμία (π.ρ. δπζθνιία ζηνλ χπλν, πνλνθεθάινπο θ.α.), ηνλ εξγαζηαθφ ρψξν (π.ρ.
εμνπιηζκφ, άλεζε θ.α.), ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο (π.ρ. αζθάιεηα, ελδηαθέξνλ θ.α.) θαη ηνλ ηχπν ηεο
πξνζσπηθφηεηάο (π.ρ. ηππηθφηεηα). Παξάιιεια νη επηκέξνπο ζηφρνη ήηαλ:












Δ επίδξαζε ηνπ παξάγνληα θχινπ ζην εξγαζηαθφ άγρνο θαη ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. Ώλ θαη
πψο επηδξά ν παξάγνληαο θχιν ζηελ εθδήισζε εξγαζηαθνχ άγρνπο θαη ηθαλνπνίεζεο ζην ρψξν
εξγαζίαο.
Δ ειηθία ησλ ππαιιήισλ επεξεάδεη ηελ εθδήισζε εξγαζηαθνχ άγρνπο θαη επηδξά ζηελ επαγγεικαηηθή
ηθαλνπνίεζε.
Δ επίδξαζε ηνπ παξάγνληα νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ζην εξγαζηαθφ άγρνο θαη ζηελ επαγγεικαηηθή
ηθαλνπνίεζε.
Σα έηε πξνυπεξεζίαο, κε πνην ηξφπν θαη ζε πνηα επίπεδα επηδξνχλ ζηελ εθδήισζε εξγαζηαθνχ άγρνπο
θαη ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε.
Σν επίπεδν ζπνπδψλ θαη ε ζπζρέηηζε ηνπ κε ην εξγαζηαθφ άγρνο θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε.
Σν είδνο ηεο εξγαζίαο επηδξά ζην εξγαζηαθφ άγρνο θαη ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε.
Ο ηχπνο ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ αηφκνπ/ εξγαδφκελνπ επεξεάδεη θαη ζε πνην βαζκφ ηνλ ηξφπν πνπ
απηφ βηψλεη ην ζηξεο θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ηνπ.
Σν εξγαζηαθφ ζηξεο έρεη επηπηψζεηο ζηελ πγεία ησλ αηφκσλ.
Σν εξγαζηαθφ άγρνο επηδξά ζηελ εθδήισζε ςπρηθψλ θαη ζσκαηηθψλ δηαηαξαρψλ.
Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο επηδξνχλ ζηελ εθδήισζε ηνπ άγρνπο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν θαη ζηελ
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε.

Γηα λα δηεξεπλεζεί ζσζηά ν εξεπλεηηθφο ζθνπφο θαη νη επηκέξνπο ζηφρνη ηεο παξνχζαο έξεπλαο
επηιέρζεθε ε πνζνηηθή έξεπλα (quantitativeresearch) θαη πξνθεηκέλνπ λα απνηππσζνχλ πεξηιεπηηθά θαη
ζπλνπηηθά νη ηάζεηο θαη νη ζρέζεηο πνπ δηέπνπλ ηηο δχν θεληξηθέο έλλνηεο - κεηαβιεηέο ηνπ πξνβιήκαηνο,
ρξεζηκνπνηήζεθε ε πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε (DescriptiveStatistics).
Δ παξνχζα έξεπλα δηεμήρζε θαηά ην κήλα Οθηψβξην ηνπ έηνπο 2017 ζε 80 εθπαηδεπηηθνχο πνπ
εξγάδνληαη ζηελ ίδηα ηελ Πεξηθεξεηαθή Αηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο
Ώλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο θαζψο θαη ζηηο Αηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο (Α.Π.Β.) θαη Αεπηεξνβάζκηαο
(Α.Α.Β.) Βθπαίδεπζεο ησλ λνκψλ Ρνδφπεο, Έβξνπ, Ξάλζεο, Καβάιαο θαη Αξάκαο. Σν εξεπλεηηθφ κέζν
ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν είλαη δνκεκέλν ζε έμη ζεκαηηθέο
ελφηεηεο θαη ζρεδηάζηεθε γηα λα κεηξήζεη ην εξγαζηαθφ άγρνο θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε.
Πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, νη επηκέξνπο εξεπλεηηθνί ζηφρνη
αλαδηαηππψζεθαλ κέζα απφ ζπγθεθξηκέλα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, έηζη ψζηε ε εξεπλήηξηα λα δψζεη κεηξήζηκεο
απαληήζεηο (Creswell, 2011). Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, ηα νπνία ηέζεθαλ ήηαλ ηα εμήο:



Πνην ήηαλ ην επίπεδν ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
πνπ εξγάδνληαη ζηηο δηνηθεηηθέο δνκέο ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ Πεξηθέξεηα Ώλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο –
Θξάθεο.
Πνηα ήηαλ ε ζπζρέηηζε - ζρέζε κεηαμχ ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο
κε ηελ πξνζσπηθή θαηάζηαζε – ηελ θαηάζηαζε πγείαο– ηελ πξνζσπηθή επεμία – ηνλ εξγαζηαθφ ρψξν –
ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο – ηνλ ηχπν πξνζσπηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ εξγάδνληαη ζηηο
δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο - δνκέο ηεο εθπαίδεπζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Ώλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο.

Βλ ζπλερεία παξαηίζεληαη ε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο, ε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία θαη ην εξεπλεηηθφ
εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε.Ώθνινπζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο κε ηελ βνήζεηα πηλάθσλ αλάιπζεο
ζπρλνηήησλ θαη δηαζηαπξψζεσλ θαη ζην ηέινο παξνπζηάδνληαη ηα ζπγθεληξσηηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο, κε εθηελή
αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ ηεο, απνηππψλνληαη νη πεξηνξηζκνί θαη παξαηίζεληαη νη πξνηάζεηο γηα ηε
δηεμαγσγή πεξαηηέξσ εξεπλψλ.
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ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ
Κάπνηεο έξεπλεο θαηέδεημαλ φηη νη εξγαδφκελνη πθίζηαληαη εξγαζηαθφ άγρνο θαη κάιηζηα ν βαζκφο κε
ηνλ νπνίν εθδειψλεηαη εμαξηάηαη απφ ηελ ειηθία. Ώλαπφθεπθηα θαζψο κεγαιψλεη ν άλζξσπνο, απνθνκίδνληαο
κεγάιεο εκπεηξίεο δσήο, γεξλά ν εγθέθαιφο ηνπ, εκθαλίδεη γλσζηηθέο δηαηαξαρέο, θαη έηζη γίλεηαη πην επάισηνο
ζηηο επηπηψζεηο ηνπ άγρνπο (Mc Ewen and Lasley, 2002). Βπίζεο, ζε άιιεο κειέηεο, ην εξγαζηαθφ άγρνο θάλεθε
λα είλαη άξξεθηα ζπλπθαζκέλν κε ην θχιν (Λενληάξε θαη ζπλ., 2000). ΐξέζεθε φηη νη γπλαίθεο βηψλνπλ
πεξηζζφηεξν άγρνο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο άλδξεο εθπαηδεπηηθνχο, γεγνλφο ην νπνίν κπνξεί λα απνδνζεί ζηνπο
πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο ξφινπο πνπ θαινχληαη λα αληαπνθξηζνχλ (νηθνγέλεηα – εξγαζία). Άιινη, σζηφζν,
δηαπίζησζαλ φηη νη άλδξεο βηψλνπλ εληνλφηεξα ην εξγαζηαθφ ζηξεο ζπγθξηηηθά κε ηηο γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνχο,
δηφηη δπζθνιεχνληαη πνιχ πεξηζζφηεξν απ‟ φηη νη γπλαίθεο λα δηαρεηξηζηνχλ θαη λα αληηκεησπίζνπλ
απνηειεζκαηηθά ηηο ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο πνπ αλαδχνληαη απφ ην εξγαζηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ
(Υαηδερξήζηνπ , 2005). Άιινη ππνζηήξημαλ φηη νη θπξίαξρνη παξάγνληεο πνπ ζπλζέηνπλ έλα παξαηεηακέλν
εξγαζηαθφ άγρνο, εθηφο απφ ην θχιν θαη ηελ ειηθία, ζπγθαηαιέγνληαη ηα έηε πξνυπεξεζίαο, ν ηχπνο
πξνζσπηθφηεηάο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη αθνινπζνχλ νη εξγαζηαθέο ζπλζήθεο θαη ην ελ γέλεη εξγαζηαθφ
πεξηβάιινλ (Κφθθηλνο θαη Ααβάδνγινπ, 2006). Βπηζήκαλαλ ην ξφιν ηεο δηνίθεζεο πνπ ζε πεξηφδνπο κεγάινπ
θφξηνπ εξγαζίαο δελ ιεηηνπξγεί κε επειημία, αιιά δηαηεξεί ηε γξαθεηνθξαηηθή ηεο κνξθή θαη ηππνιαηξία θαη
έηζη δελ παξέρεη ππνζηήξημε θαη ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ην αλ αληαπεμέξρνληαη ζσζηά ζηηο απμεκέλεο
εξγαζηαθέο απαηηήζεηο ηνπο. πγρξφλσο ζηελ εθδήισζε άγρνπο θαίλεηαη λα επζχλνληαη ε ζέζε επζχλεο, ε
νπνία εθ ησλ πξαγκάησλ είλαη επηθνξηηζκέλε κε πςειέο απαηηήζεηο, ν κέινο θφξηνο εξγαζίαο ζε ζπλδπαζκφ κε
ηνλ πεξηνξηζκέλν ρξφλν πνπ έρεη θάπνηνο ζηε δηάζεζή ηνπ θαη ηελ πεξηνξηζκέλε ειεπζεξία ζηε ιήςε
απνθάζεσλ θαη επηθέξνπλ ελ ηέιεη ζσκαηηθέο δπζιεηηνπξγίεο ζηνπο εξγαδφκελνπο. ε απηά ηα ζπκπεξάζκαηα
θαηέιεμε κηα καθξνρξφληα έξεπλα ησλ Kivimaki et al. (2012), ε νπνία κειέηεζε 200.000 εξγαδφκελνπο απφ
επηά δηαθνξεηηθέο ρψξεο. Αηαπίζησζαλ κάιηζηα φηη νη εξγαδφκελνη ππφ απηέο ηηο ζπλζήθεο είλαη πηζαλφλ (κε
πνζνζηφ 23%) λα εκθαλίζνπλ θάπνην θαξδηνινγηθφ πξφβιεκα ή αθφκε λα πάζνπλ θαη έκθξαγκα. Ώλέθεξαλ
επίζεο φηη νη εξγαδφκελνη ζε έλα ηέηνην εξγαζηαθφ ρψξν, αιιά κε κεγαιχηεξε ειεπζεξία ζηε ιήςε απνθάζεσλ
είλαη πνιχ πηζαλφ λα εκθαλίζνπλ εξγαζηαθφ ζηξεο, αιιά φρη ηφζν παξαηεηακέλν ψζηε λα αληηκεησπίζνπλ
πξνβιήκαηα ζηελ θαξδηά ηνπο.
Σν εξγαζηαθφ άγρνο (occupational stress) πξνδηαζέηεη ζε ςπρηθέο δηαηαξαρέο θαη ζηελ θαηάζιηςε.
Ώπηφ πξνέθπςε απφ ηελ έξεπλα ησλ Desouky and Allam (2017) ζε 568 Ώηγχπηηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ησλ δπν
βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο. Σα πνζνζηά κάιηζηα άγγημαλ ην 100%, ην 67,5% θαη ην 23,2% αληίζηνηρα. Δ
θαηάζιηςε, σο απφξξνηα ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο, ήηαλ ζεκαληηθά πςειφηεξε κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ειηθίαο άλσ ησλ 40 εηψλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ γπλαηθείνπ θχινπ, ιφγσ ηεο ζχγθξνπζεο ξφισλ θαη ηδησηηθψλ
εθπαηδεπηηθψλ (ιφγσ εξγαζηαθήο αλαζθάιεηαο), εθπαηδεπηηθψλ Π. Β., εθπαηδεπηηθψλ κε πεξηζζφηεξα έηε
πξνυπεξεζίαο θαη δηδαθηηθήο εκπεηξίαο θαη ηέινο απηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε πεξηζζφηεξα πξνζφληα θαη
κεγαιχηεξν θφξην εξγαζίαο. Σα πςειά πνζνζηά πνπ βξέζεθαλ ζηελ έξεπλα ηνπο, ηα απέδσζαλ ζηηο ζπλερείο
πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο Ώίγππηνπ απφ ην 2004 θαη έλζελ θαη εηδηθφηεξα ζην
πςειφ θφξην εξγαζίαο θαη ζηα πνιπκειή ηκήκαηα δηδαζθαιίαο, δεηήκαηα ηα νπνία ηαιαλίδνπλ ην εθπαηδεπηηθφ
πξνζσπηθφ ζε φιεο ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο.
ιεο νη επηβιαβείο επηπηψζεηο ηνπ εξγαζηαθνχ ζηξεο ζπληεινχλ ζην λα κεησζεί ε εξγαζηαθή
ηθαλνπνίεζε θαη θαηά ζπλέπεηα ε απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Ο αληίθηππνο απηψλ ησλ ζπλεπεηψλ
αληαλαθιάηαη ζηα αξηζκεηηθά ζηνηρεία ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ζε πνιιέο Βπξσπατθέο ρψξεο. Οη
Arnold et al. (2005) παξνπζίαζαλ κηα έθζεζε θαηφπηλ πεληαεηνχο έξεπλαο,ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή
ηθαλνπνίεζε ησλ Βπξσπαίσλ εξγαδνκέλσλ ζηελ νπνία κεηαμχ άιισλ αλαθέξεη φηη κέζα ζε κηα δεθαεηία (19851995) ζηε ΐξεηαλία ζεκεηψζεθε κηα ζεκαληηθή κείσζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ,
απφ 64 % ζε 53 %. Πνιιέο άιιεο ρψξεο ζηελ Βπξψπε αλέθεξαλ επίζεο κεηψζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο
ηθαλνπνίεζεο, θαζψο ην επξσπατθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ αθνινχζεζε ην ακεξηθάληθν πξφηππν εξγαζίαο, ην νπνίν
πεξηειάκβαλε πνιιέο ψξεο εξγαζίαο, εξγαζηαθή αλαζθάιεηα, ζπλερή αλαδηάξζξσζε θ. α..Αχν ρξφληα αξγφηεξα
νη Nordin et al. (2007) επηβεβαίσζαλ ηελ πξνεγνχκελε έξεπλα, επηζεκαίλνληαο φηη ε πνιχσξε εξγαζία κεηψλεη
ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε δηφηη επηβαξχλεη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ, νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ κεηαμχ
άιισλ θαη κπνζθειεηηθά πξνβιήκαηα.
Δ επηζθφπεζε ηεο ειιεληθήο θαη ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο έδεημε φηη πνιιέο θνξέο νη εξγαδφκελνη
δέρνληαη πίεζε ζην ρψξν ηεο δνπιεηάο ηνπο θαη απηφ επεξεάδεη θαη κεηψλεη ηα επίπεδα ηεο επαγγεικαηηθήο
ηθαλνπνίεζήο ηνπο. Δ ηθαλνπνίεζε πνπ αληινχλ ηφζν απφ ηελ εξγαζία ηνπο, φζν θαη απφ ην επξχηεξν
εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ηνπο, απνδίδεηαη ζε εμσγελείο παξάγνληεο – κεηαβιεηέο (θχιν, ειηθία, νηθνγελεηαθή
θαηάζηαζε, ρξφληα ππεξεζίαο) θαη θπξίσο ζε ελδνγελείο (θφξηνο εξγαζίαο, αζάθεηα ξφισλ θαη θαζεθφλησλ,
ρακειή θαζνδήγεζε θαη ελζάξξπλζε). Οη επηπηψζεηο φισλ απηψλ, αξρηθά, επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηνλ ίδην ηνλ
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εξγαδφκελν, ελ ζπλερεία φκσο απνδεηθλχνληαη επηβαξπληηθέο θαη γηα ηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ – ππεξεζία. Οη
πεξηζζφηεξεο κειέηεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ, δηεξεπλνχζαλ ην εξγαζηαθφ άγρνο θαη ηελ επαγγεικαηηθή
ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο (λνζνθνκεία, ςπρηαηξηθέο θιηληθέο) θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο Π.Β θαη Α.Β θαη ζηα Παλεπηζηήκηα. Χζηφζν απνηεινχλ αδηεξεχλεην πεδίν, νη
εθπαηδεπηηθνί πνπ εξγάδνληαη ζε εθπαηδεπηηθνχο θνξείο θαη ηδηαίηεξα ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο
Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλθαη ζηηο Αηεπζχλζεηο Π.Β. θαη Α.Β. Άιισζηε ε δηνίθεζε δηαδξακαηίδεη πνιχ βαζηθφ
ξφιν ηφζν ζηελ πξφιεςε θαη ζηελ εμάιεηςε ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο φζν θαη ζηελ ελδπλάκσζε ηεο
επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. Σν ζεκεξηλφ απνθεληξσκέλν ζχζηεκα δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ Βιιάδα
δηακνξθψζεθε απφ ηελ εθρψξεζε αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ απφ ηελ Κεληξηθή Αηνίθεζε ζην πεξηθεξεηαθφ
επίπεδν. Τπφ απηφ ην πξίζκα, δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηηο 13 Πεξηθεξεηαθέο Αηεπζχλζεηο λα αλαιάβνπλ νξηζκέλα
θαζήθνληα θαη ελ ηέιεη λα απνθηήζνπλ σο έλα βαζκφ νξηζκέλεο αξκνδηφηεηεο. πρλά ππθλά φκσο, ν
απνθεληξσηηθφο ραξαθηήξαο ηνπο ζπγρέεηαη κε ηνλ φξν ηνπ απνζπγθεληξσηηζκνχ, δειαδή ε Κεληξηθή δηνίθεζε
– ππεξεζία κεηαβηβάδεη κφλν ηηο δηνηθεηηθέο επζχλεο θαη δελ ηνπο παξαρσξεί αξκνδηφηεηεο νπζηαζηηθέο, νη
νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία θαη ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπο. Γίλεηαη ινηπφλ αληηιεπηφ
φηη ππφ ην ζπλερέο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ, θαηά ην νπνίν νη δεκφζηεο ππεξεζίεο θη νη δεκφζηνη νξγαληζκνί
επεξεάδνληαη αξλεηηθά απφ ηελ νηθνλνκηθή ζηελφηεηα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα (κεηαθηλήζεηο θαη πεξηνθνπέο
πξνζσπηθνχ), ε θαηάζηαζε ζηηο ελ ιφγσ ΠΑΒ, επηδέρεηαη πεξαηηέξσ βειηίσζε, γηα λα κπνξνχλ σο
απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο λα απηελεξγνχλ ζχκθσλα κε ηα επξσπατθά πξφηππα θαη λα είλαη πεξηζζφηεξν
επέιηθηεο θαη απνδνηηθέο.
ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ
Γηα λα δηεξεπλεζεί νξζά ν εξεπλεηηθφο ζθνπφο θαη νη επηκέξνπο ζηφρνη ηεο έξεπλαο θαη γηα λα
κειεηεζνχλ εηο βάζνο ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηά ηεο, επηιέρζεθε ε πνζνηηθή έξεπλα (quantitative research).
χκθσλα κε ηνλ Creswell (2011), ε πνζνηηθή κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πεξηιακβάλεη ηε ζπγθέληξσζε θαη ηελ
αλάιπζε κεηξήζηκσλ αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ – ζηνηρείσλ ζηηο ππφ κειέηε κεηαβιεηέο, φπσο ζηελ ελ
πξνθεηκέλσ κειέηε, ε νπνία αλαδήηεζε θαη θαηέγξαςε ηηο αηηίεο θαη ην επίπεδν ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο θαη ηεο
επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο ππεξεζίεο δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο. πγρξφλσο
πεξηγξάθεθαλ θαη θαηαγξάθεθαλ νη ηάζεηο θαη νη απφςεηο ελφο αληηπξνζσπεπηηθνχ δείγκαηνο θαη ε ζπζρέηηζε
κεηαβιεηψλ, ρξεζηκνπνηψληαο πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε (DescriptiveStatistics), ηε δεδνκέλε ρξνληθή
ζηηγκή. Βπηιέρζεθε ε απιή ηπραία δεηγκαηνιεςία (simple Random sampling), ε νπνία απνηειεί ηελ πην
απζηεξή κνξθή δεηγκαηνιεςίαο θαη ε εξεπλήηξηα επέιεμε ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε ηπραία θιήξσζε ελφο
αξηζκνχ (80 κειψλ) γηα ην δείγκα, έηζη ψζηε θάζε άηνκν – εθπαηδεπηηθφο λα έρεη ίζεο πηζαλφηεηεο λα επηιεγεί
απφ ηνλ πιεζπζκφ. Δ πξφζεζε ηεο απιήο ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο είλαη λα επηιέμεη άηνκα πνπ ζα απνηειέζνπλ
ην δηεξεπλψκελν δείγκα θαη ζα είλαη αληηπξνζσπεπηηθά ηνπ πιεζπζκνχ (Creswell, 2011).
Γηα ην ιφγν απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη δηαλεκήζεθε έλα γξαπηφ θαη απηνζπκπιεξψκελν
εξσηεκαηνιφγην σο εξεπλεηηθφ εξγαιείν, ην νπνίν επηηξέπεη ηε ζπιινγή αξθεηψλ δεδνκέλσλ ζε ζχληνκν
ρξνληθφ δηάζηεκα θαη επηρεηξήζεθε κηα δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα αληηπξνζσπεπηηθνχ δείγκαηνο. Ο θχξηνο φγθνο
ησλ εξσηήζεσλ ήηαλ θιεηζηνχ ηχπνπ, ψζηε αθελφο λα θαιχςνπλ ην πεξηερφκελν ηεο έξεπλαο θαη λα
εμαζθαιίζνπλ κεηξήζηκα θαη αξηζκεηηθά δεδνκέλα, αθεηέξνπ λα ζπιιερζνχλ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη
λα θσδηθνπνηεζνχλ θαη επεμεξγαζηνχλ ζσζηά ηα απνηειέζκαηά ηεο. Βπίζεο ππήξραλ δηαδεπθηηθέο εξσηήζεηο,
πνιιαπιήο επηινγήο θαη εξσηήζεηο κε απαληήζεηο ζε κηα πεληαβάζκηα θιίκαθα ηχπνπ Likert πνπ μεθηλά απφ ην
1 = θαζφινπ σο ην 5 = πάξα πνιχ. Αφζεθε ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε νη εξσηήζεηο λα είλαη ζαθείο θαη αθξηβείο
πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε πηζαλφηεηα παξεξκελείαο ηνπο θαη ρξήδεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο ην γεγνλφο φηη γηα
ην ιφγν απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε ρξσκαηηθή δηαβάζκηζε. Σν ελ ιφγσ εξεπλεηηθφ εξγαιείν ζρεδηάζηεθε γηα λα
κεηξήζεη ην εξγαζηαθφ άγρνο θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, απφ ηα κέιε ηεο Βιιεληθήο Βηαηξείαο
Εαηξηθήο ηεο Βξγαζίαο θαη Πεξηβάιινληνο (2011), αληιψληαο απφ ηελ εκπεηξία άιισλ εξσηεκαηνινγίσλ ηεο
δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο (Griffiths et al., 2006;Koustelios & Bagiatis, 1997;Siegrist, 1996;Tsutsumi, 2005;Wu et
al., 2015), πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηηο δχν απηέο έλλνηεο θαη ζπγρξφλσο πξνζαξκφζηεθε ζηελ ειιεληθή
πξαγκαηηθφηεηα, έηζη ψζηε λα ηηο εμεηάζεη πνιπδηάζηαηα, ζηνπο Έιιελεο εξγαδφκελνπο.
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΖ
Γηα ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ αλάιπζε ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ην
ζηαηηζηηθφ παθέην (S.P.S.S.) v.17. Βηδηθφηεξα δεκηνπξγήζεθαλ πίλαθεο αλάιπζεο-θαηαλνκήο ζπρλνηήησλ θαη
δηαζηαπξψζεσλ, νχησο ψζηε λα κπνξέζνπλ λα απνηππσζνχλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν νη απφςεηο ησλ
ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ παξνχζα κειέηε.
.
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Με ηελ ρξήζε ηεο ηερληθήο ANOVA (αλάιπζε δηαθχκαλζεο) παξαηεξήζεθε φηη ν παξάγνληαο «θχιν»
δελ θάλεθε λα επεξεάδεη (Sig.= 0,968> 0,05) ην βαζκφ εξγαζηαθνχ άγρνπο νχηε θαη ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε
(Sig.=0,811>0,05) ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ εξγάδνληαη ζηηο απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο ηεο Αηνίθεζεο ηεο
εθπαίδεπζεο ζηελ Πεξηθέξεηα Ώ. Μ. Θ. ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5%. Ώπηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ χπαξμε
θαη άιισλ παξαγφλησλ. Σν γεγνλφο φηη θάπνηνο είλαη άλδξαο δελ ζεκαίλεη φηη αγρψλεηαη ιηγφηεξν απφ κηα
γπλαίθα ζπλάδειθφ ηνπ, αιιά νχηε φηη είλαη ιηγφηεξν απαηηεηηθφο απφ ηελ εξγαζία ηνπ (βιέπε Πίλαθα 1):
.
Πίλαθαο 1.

πζρέηηζε εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο /εξγαζηαθνχ άγρνπο κε ην θχιν
ΦΤΛΟ

stress

ΕΚΏΝΟΠΟΕΔΔ
ΏΠΟ ΣΔΝ ΒΡΓΏΕΏ

Sum of Squares

df

Mean
Square

F

Sig.

Between Groups

,064

1

,064

,002

,968

Within Groups

3083,486

78

39,532

Total

3083,550

79

Between Groups

,051

1

,051

,058

,811

Within Groups

68,749

78

,881

Total

68,800

79

Σν άγρνο πξνέθπςε φηη επηδξά ζεηηθά ζε φιεο ηηο ππφ δηεξεχλεζε αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο. Βηδηθφηεξα
παξαηεξήζεθε φηη ην άγρνο επηδξά ζεηηθά ζηελ εθδήισζε ςπρηθψλ θαη ζσκαηηθψλ δηαηαξαρψλ ζε επίπεδν
ζεκαληηθφηεηαο 1%, αθνχ κε κηα γξήγνξε καηηά ζηνλ Πίλαθα 2 δηαθαίλεηαη φηη παληνχ ν δείθηεο
ζεκαληηθφηεηαο ήηαλ Sig.=0,00<0,01.
Πην αλαιπηηθά πξνέθπςε φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά κέηξηα ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο κεηαβιεηήο «βηαζηηθέο
θηλήζεηο» θαη ηνπ stress, αθνχ ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο βξέζεθε r=0,572. Βπεηδή φκσο έρεη ζεηηθφ πξφζεκν νη
δχν ηηκέο κεηαβάιινληαη πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε. Αειαδή φζν πην πνιχ απμαλφηαλ ην εξγαζηαθφ άγρνο ζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ηφζν πην πνιχ έθαλαλ βηαζηηθέο θαη απεξίζθεπηεο θηλήζεηο ή θαη ην αληίζηξνθν.
Σα ίδηα αθξηβψο απνηειέζκαηα πξνέθπςαλ θαη γηα ηηο επφκελεο κεηαβιεηέο «βαξηφζαζηαλ εχθνια»,
«θφβνο κνλαμηάο», «θφβνο γηα ην άγλσζην» κε ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο r=0,578, r=0,419 θαη r=0,376
αληίζηνηρα. Ώπηφ ελδερνκέλσο λα ζήκαηλε φηη φζν πην πνιχ νη εθπαηδεπηηθνί εξγάδνληαλ ζε έλα αξλεηηθφ
εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη δελ κπνξνχζαλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ πίεζε θαη ην άγρνο πνπ πήγαδαλ απ‟ απηφ ηφζν
πην πνιχ νδεγνχληαλ ζην θφβν, ηνλ παληθφ θαη πηζαλφηαηα θαη ζην ζπκφ. Βλ νιίγνηο αχμαλαλ θαη ηηο
πηζαλφηεηεο λα εθδειψζνπλ ςπρηθέο δηαηαξαρέο.
Ώθνινχζσο ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή «stress» επεξεάδεη κέηξηα θαη ηηο κεηαβιεηέο «δπζθνιία
βξαδηλνχ χπλνπ» θαη ηελ «θνχξαζε / εμάληιεζε», αθνχ θαη ζ‟ απηέο νη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο ήηαλ r=0,572
θαη r=0,601 αληίζηνηρα. ζν δειαδή πην πνιχ ήηαλ ην εξγαζηαθφ ηνπο άγρνο ηφζν πην πνιχ θνπξάδνληαλ θαη
παξνπζίαδαλ δπζθνιίεο ζηνλ βξαδηλφ ηνπο χπλν ή θαη ην αληίζηξνθν. ζν πην δηαηαξαγκέλν δειαδή ήηαλ ην
πξφγξακκα ηνπ χπλνπ ηνπο (δπζθνιία χπλνπ ή θαη αυπλία) ή θαη ε πνηφηεηά ηνπ γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο
εθπαηδεπηηθνχο ηφζν πεξηζζφηεξν εθδήισλαλ άγρνο θαη πίεζε ζηελ εξγαζία ηνπο. Χζηφζν απηέο νη ζσκαηηθέο
δπζιεηηνπξγίεο κπνξεί θαη λα νθείινληαλ θαη ζε άιινπο παξάγνληεο εθηφο ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ.
Ώπφ ηα απνηειέζκαηα βξέζεθε φηη ην εξγαζηαθφ άγρνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ εθηφο απφ ηα ζσκαηηθά
πξνβιήκαηα επεξέαδε θαη ηελ ςπρηθή πγεία ηνπο. Βηδηθφηεξα παξαηεξήζεθε φηη επεξέαζε κέηξηα ηηο
κεηαβιεηέο «εηξκφο ζθέςεσλ» (r=0,605), «εηξσλεία/ επηζεηηθφηεηα» (r=0,578), «λεπξηθφηεηα» (r=0,639) θαη
παξνπζηάζηεθε κηα ζηαηηζηηθά πνιχ ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ηνπ stress κε ηελ κεηαβιεηή
«επαηζζεζία/πιεγσλφζαζηαλ εχθνια» (r=0,739). Ώπηφ ελδερνκέλσο λα ζεκαίλεη φηη φζν πην πνιχ νη
εθπαηδεπηηθνί εξγάδνληαλ ζε έλα εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ πςειψλ απαηηήζεσλ, κε αζθπθηηθνχο ρξφλνπο, ρσξίο
ζαθείο ξφινπο θαη επζχλεο θαη ρσξίο ηελ απαξαίηεηε ππνζηήξημε, απνγνεηεχνληαλ θαη γίλνληαλ πην νμχζπκνη
θαη πην λεπξηθνί, κε ζνβαξφ αληίθηππν ζηελ πξνζσπηθή ηνπο επεμία αιιά θαη θαη‟ επέθηαζε ζηελ εξγαζηαθή
ηνπο απφδνζε.
Ώπφ ηνλ Πίλαθα 3 θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, θάλεθε φηη νη
εθπαηδεπηηθνί πνπ εξγάδνληαη ζηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ηεο Βθπαίδεπζεο ζηελ Πεξηθέξεηα Ώ. Μ. Θ. δελ
βίσλαλ άγρνο ζηελ εξγαζία ηνπο (θάησ ηεο κέζεο ηηκήο) θαη αληινχζαλ αξθεηή ηθαλνπνίεζε απφ απηή, άλσ ηνπ
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κεηξίνπ. Ώπηφ ελδερνκέλσο νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη δεκφζηνη ππάιιεινη θαη εηδηθφηεξα νη εθπαηδεπηηθνί
πνπ εξγάδνληαη είηε ζηα ζρνιεία είηε ζηηο δηνηθεηηθέο δνκέο ηεο εθπαίδεπζεο, παξφιν ηελ νηθνλνκηθή
δπζπξαγία, εμαθνινπζνχλ λα απνιακβάλνπλ θαιχηεξεο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο θαη λα αηζζάλνληαη ζε πην κεγάιν
βαζκφ ηελ αζθάιεηα κηαο εξγαζίαο ζηαζεξήο θαη κφληκεο, ζπγθξηλφκελνη κε ηνπο ηδησηηθνχο
Σίνακασ 2.
Αλάιπζε ζπζρέηηζεο θαηά Pearson κεηαμχ εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο /εξγαζηαθνχ άγρνπο θαη
εθδήισζε ςπρηθψλ θαη ζσκαηηθψλ δηαηαξαρψλ

ΐΕΏΣΕΚΒ ΚΕΝΔΒΕ

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation

ΐΏΡΕΟΏΣΏΝ ΒΤΚΟΛΏ

ΒΕΡΧΝΒΕΏ - ΒΠΕΘΒΣΕΚΟΣΔΣΏ

ΒΤΏΕΘΔΕΏΠΛΔΓΧΝΟΏΣΏΝ ΒΤΚΟΛΏ

ΒΕΡΜΟ ΚΒΦΒΧΝ

ΦΟΐΟ ΜΟΝΏΞΕΏ

ΦΟΐΟ ΓΕΏ ΣΟ ΏΓΝΧΣΟ

ΝΒΤΡΕΚΟΣΔΣΏ

ΑΤΚΟΛΕΏ ΐΡΏΑΕΝΟΤ ΤΠΝΟΤ

ΚΟΤΡΏΔ ΒΞΏΝΣΛΔΔ

Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

stress
,572(**)
,000
80
,578(**)
,000
80
,578(**)
,000
80

ΕΚΏΝΟΠΟΕΔΔ
ΏΠΟ ΣΔΝ ΒΡΓΏΕΏ
-,017
,882
80
-,151
,182
80
,043
,705
80

,739(**)

,055

,000
80
,605(**)
,000
80
,419(**)
,000
80
,376(**)
,001
80
,593(**)
,000
80
,572(**)
,000
80
,601(**)
,000
80

,626
80
,041
,715
80
,118
,296
80
,118
,297
80
,097
,393
80
-,002
,985
80
,122
,282
80

Πίλαθαο 3.
Δπίπεδν εξγαζηαθνχ άγρνπο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο
ΒΠΕΠΒΑΟ ΒΡΓΏΕΏΚΟΤ ΏΓΥΟΤ ΚΏΕ ΒΠΏΓΓΒΛΜΏΣΕΚΔ ΕΚΏΝΟΠΟΕΔΔ ΣΧΝ ΒΚΠΏΕΑΒΤΣΕΚΧΝ
ΠΟΤ ΒΡΓΏΓΟΝΣΏΕ ΣΕ ΑΕΟΕΚΔΣΕΚΒ ΤΠΔΡΒΕΒ ΣΔ ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ ΣΔΝ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ Ώ.Μ.Θ
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

80

2,00

29,00

12,4250

6,24758

ΕΚΏΝΟΠΟΕΔΔ
ΏΠΟ ΣΔΝ ΒΡΓΏΕΏ

80

,00

4,00

2,8000

,93321

Valid N (listwise)

80

stress
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ππάιιεινπο. Να επηζεκαλζεί δε, φηη νη ζσκαηηθέο θαη ςπρηθέο δπζιεηηνπξγίεο πνπ εληνπίζηεθαλ ζε απηή
ελδερνκέλσο λα νθείινληαη θαη ζε έμσ εξγαζηαθνχο παξάγνληεο .
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ, ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗΚΑΗ ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΠΔΚΣΑΔΗ
Ώλαθνξηθά κε ην επίπεδν ηνπ άγρνπο πνπ βηψλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηηο δηνηθεηηθέο δνκέο, εμάγεηαη ην
ζπκπέξαζκα φηη δελ βηψλνπλ εξγαζηαθφ άγρνο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην άγρνο ηνπο θπκαίλεηαη ζε ηηκέο θάησ
ηνπ κεηξίνπ.ρεηηθά κε ην επίπεδν ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ εμάγεηαη ε δηαπίζησζε φηη, απηφ
θπκαίλεηαη πάλσ απφ ηε κέζε ηηκή (2,8).
ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ηα απνηειέζκαηα αξθεηψλ εξεπλψλ, νη νπνίεο αζρνιήζεθαλ κε ηε
δηεξεχλεζε ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο ησλ εξγαδνκέλσλ, δελ ζπκπίπηνπλ κε ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο,
αιιά ππνζηεξίδνπλ ηελ χπαξμε πςεινχ επηπέδνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο, πνπ νθείιεηαη ζε πνιινχο παξάγνληεο
(Skaalvik & Skaalvik, 2010;ηαπξηλφπνπινο θαη ζπλ., 2011;Νηειέδνο θαη ζπλ., 2014).
Οη δηαθνξνπνηήζεηο απηέο κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζην γεγνλφο φηη ζε άιιεο έξεπλεο ηνλ πιεζπζκφ –
ζηφρν απνηέιεζαλ εξγαδφκελνη ζε ρψξνπο πγείαο θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, νη νπνίνη πιήηηνληαη απφ αξθεηά
πξνβιήκαηα (π.ρ. ππφ-ζηειέρσζε, ππφ-ρξεκαηνδφηεζε θ.α.). Βλ αληηζέζεη κε απηνχο ηνπο εξγαδφκελνπο, νη
δεκφζηνη ππάιιεινη θαη εηδηθφηεξα νη εθπαηδεπηηθνί πνπ εξγάδνληαη είηε ζηα ζρνιεία είηε ζηηο δηνηθεηηθέο δνκέο
ηεο εθπαίδεπζεο, παξφιν ηελ νηθνλνκηθή δπζπξαγία, εμαθνινπζνχλ λα απνιακβάλνπλ θαιχηεξεο εξγαζηαθέο
ζπλζήθεο θαη λα αηζζάλνληαη ζε πην κεγάιν βαζκφ ηελ αζθάιεηα κηαο εξγαζίαο ζηαζεξήο θαη κφληκεο,
ζπγθξηλφκελνη κε ηνπο ηδησηηθνχο ππάιιεινπο. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ εξγάδνληαη ζηηο ππεξεζίεο ηεο
εθπαίδεπζεο αθνινπζνχλ έλα ζηαζεξφ σξάξην εξγαζίαο – γξαθείνπ, θάλνληαο ρξήζε ησλ επίζεκσλ ζρνιηθψλ
ενξηψλ θαη αξγηψλ θαη ηνπ θαινθαηξηνχ.
Έλαο ζεκαληηθφο πεξηνξηζκφο ήηαλ φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο πξνήιζαλ απφ κηα
πεξηνξηζκέλε θαη ζπγθεθξηκέλε πεξηθέξεηα ηεο Βιιάδαο, απηήο ηεο Ώλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο κε ηα
ηδηαίηεξα θαη εμαηνκηθεπκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαη ππφ ην πξίζκα απηφ δελ αληηπξνζψπεπε κεγάια
γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα ηεο ρψξαο (π.ρ. αζηηθά – εκηαζηηθά θέληξα, λεζηά θ. α) ψζηε λα κπνξέζεη λα πξνβεί
ζε γεληθεχζεηο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θαη λα επηβεβαηψζεη ηα επξήκαηά ηεο.
Χζηφζν παξά ηηο φπνηεο αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο ε παξνχζα κειέηε απνηέιεζε ην πξψην εγρείξεκα
γηα ηελ απνηχπσζε ησλ ππφ δηεξεχλεζε ελλνηψλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ εξγάδνληαη ζηηο δνκέο ηεο δηνίθεζεο
ηεο εθπαίδεπζεο. Τπφ ην πξίζκα απηφ, ζα παξνπζίαδε κεγάιν ελδηαθέξνλ ε δηεμαγσγή κηαο αληίζηνηρεο
έξεπλαο ζε κεγαιχηεξν δείγκα ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ζ‟ απηφ θαη ησλ απνζπαζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ
εξγάδνληαη ζηελ θεληξηθή δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο (ΤΠ.Π.Β.Θ.) θαη ζε άιιεο Πεξηθεξεηαθέο Αηεπζχλζεηο ηεο
ρψξαο, ψζηε λα κπνξεί λα γίλεη κηα γεληθφηεξε δηεξεχλεζε θαη κηα αλαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ επί ησ ζπλφισ
ησλ απνζπαζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ηεο εθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο. Βπηπιένλ ζα
κπνξνχζε γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο, λα γίλεη κηα ζπλδπαζηηθή πξνζέγγηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, δειαδή
ζπιινγή πνζνηηθψλ (quantitative) αιιά θαη πνηνηηθψλ(qualitative) δεδνκέλσλ.
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Abstract
This paper aims to provide an example of the implementation of the principles of the differentiated
instruction in French language learning in Greek classroom. Greece is a country influenced by the economic and
social changes of the last decades. Those changes have also influenced the education. In almost every classroom
in Greece students vary in culture, socioeconomic status, language, abilities etc. Taking in consideration the
varied learning needs the teacher has to propose personalized instruction to help each student to achieve the
goals of the learning procedure.
Keywords: education, French language learning, student needs, differentiated instruction.
Πεξίιεςε
Σν παξφλ άξζξν αθνξά ζηελ εθαξκνγή αξρψλ ηεο Αηαθνξνπνηεκέλεο Αηδαζθαιίαο ζην κάζεκα ηεο
γαιιηθήο γιψζζαο ζην ζρνιείν. Οη έληνλεο θνηλσληθνπνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο αιιαγέο ησλ ηειεπηαίσλ
ρξφλσλ έρνπλ επεξεάζεη θαη ηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. Τπάξρεη έληνλε δηαθνξνπνίεζε ηνπ καζεηηθνχ
πιεζπζκνχ ηφζν απφ θνηλσληθήο φζν θαη απφ πνιηηηζκηθήο άπνςεο. Οη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα παξέρνπλ
πνηνηηθή εθπαίδεπζε ζε φινπο αλεμαηξέησο ηνπο καζεηέο. Καηά ζπλέπεηα, νθείινπλ λα επηιέγνπλ δηδαθηηθέο
κεζφδνπο θαη ηερληθέο πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
εθάζηνηε καζεηηθνχ ηνπο θνηλνχ.
Λέμεηο-θιεηδηά: εθπαίδεπζε, δηδαζθαιία γαιιηθήο γιψζζαο, αλάγθεο καζεηψλ, Αηαθνξνπνηεκέλε Αηδαζθαιία.
1. Δηζαγσγή
Σα θαηλφκελα ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηεο παιηλλφζηεζεο πνπ ζπληειέζηεθαλ θαη ζπληεινχληαη ηα
ηειεπηαία ρξφληα ζηε ρψξα καο, έρνπλ επεξεάζεη θαη επεξεάδνπλ έληνλα ηελ Βιιάδα, ηφζν απφ πιεζπζκηαθή
φζν θαη απφ θνηλσληθή άπνςε. Σν γεγνλφο ηεο ζπλάληεζεο θαη ηεο ζπλχπαξμεο πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ
νκάδσλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, πέξα απφ ηηο ππφινηπεο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο πνπ επηζχξεη,
δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε γηα εηδηθέο πνιηηηθέο θαη ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. Βίλαη γεγνλφο πσο ππάξρεη έληνλε
δηαθνξνπνίεζε ηνπ ζρνιηθνχ πιεζπζκνχ, ηφζν απφ θνηλσληθήο φζν θαη απφ πνιηηηζκηθήο άπνςεο, κε
απνηέιεζκα ην έξγν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα θαζίζηαηαη πνιχπινθν θαη απαηηεηηθφ. Αελ κπνξνχκε λα κηιάκε
πιένλ γηα ηάμεηο φπνπ θπξηαξρεί έλαο κέζνο θαη ηππηθφο καζεηήο. Καηά ζπλέπεηα, ε πηνζέηεζε απφ ηνλ
εθπαηδεπηηθφ ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο ηεο Βιιάδαο ηεο εληαίαο δηδαζθαιίαο πνπ απεπζχλεηαη ζε καζεηέο ίδηνπ
επηπέδνπ πνπ εξγάδνληαη απφ ηηο ζέζεηο ηνπο θξίλεηαη αλαπνηειεζκαηηθή (Παληειηάδνπ, 2008).
Δ απαίηεζε γηα Αηαθνξνπνηεκέλε Αηδαζθαιία γίλεηαη αθφκα πην επηηαθηηθή εάλ ιάβεη θαλείο ππφςε
ηνπ ηνπο ζηφρνπο πνπ ηίζεληαη ζε επξσπατθφ θαη παγθφζκην επίπεδν γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο
παξερφκελεο εθπαίδεπζεο (Βπίζεκε Βθεκεξίδα ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο, 2009). Μηιάκε γηα ηζφηεηα επθαηξηψλ
γηα εθπαίδεπζε ρσξίο απνθιεηζκνχο θαη δηαθξίζεηο θαζψο θαη γηα αξηζηεία ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο
εθπαίδεπζεο, απφ ηελ αλάγλσζε θαη ηελ αξηζκεηηθή ηθαλφηεηα έσο θαη ηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο δσήο πνπ νθείιεη
λα πξνζθέξεη ην ζρνιείν ζε φια ηα παηδηά. Παξάιιεια, απαηηνχληαη απφ ηνπο λένπο θαηλνχξγηεο ηθαλφηεηεο θαη
δεμηφηεηεο ψζηε λα θαηαζηνχλ αληαγσληζηηθνί γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο (Expert Group, 2010). Ώπνηειεί πιένλ
απαίηεζε ε ηθαλφηεηα απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθπαηδεπφκελνπ λα εθαξκφδεη ηελ απνθηεζείζα γλψζε ζηελ πξάμε
ελψ παξάιιεια ζα πξέπεη λα έρεη αλαπηχμεη ηελ κεηαγλσζηηθή ηθαλφηεηα «καζαίλσ πψο λα καζαίλσ».
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2. Γηαθνξνπνηεκέλε Γηδαζθαιία
Οη παξαπάλσ ζπλζήθεο αλαδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε γηα απνθπγή ηεο εληαίαο δηδαζθαιίαο θαη ηελ
πηνζέηεζε κηαο λέαο πξνζέγγηζεο, ε νπνία ζέβεηαη ηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ. Μηα ηέηνηα
πξνζέγγηζε είλαη ε Αηαθνξνπνηεκέλε Αηδαζθαιία.
Αηαθνξνπνηεκέλε Αηδαζθαιία είλαη ε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε θαηά ηελ νπνία ν εθπαηδεπηηθφο επηιέγεη
ηηο θαηάιιειεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο, ηηο ηερληθέο θαη ηα δηδαθηηθά κέζα γηα λα νξγαλψζεη ηηο καζεζηαθέο
δξαζηεξηφηεηεο, ιακβάλνληαο ππφςε ην καζεηηθφ ηνπ θνηλφ - ελδηαθέξνληα θαη καζεζηαθφ πξνθίι καζεηψλθαη λα ζρεδηάδεη πξνγξάκκαηα πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ (Μπηξκπίιε, 2011,
Κνπηζειίλε, 2009). χκθσλα κε εξεπλεηέο (Tomlinson et al. 2003), πξφθεηηαη γηα έλαλ ηξφπν ζθέςεο γηα ηε
δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε κε θχξηα ζέζε φηη ε δηδαζθαιία πξέπεη λα αξρίδεη απφ ην ζεκείν ζην νπνίν
βξίζθνληαη νη καζεηέο θαη λα κελ είλαη πξνθαζνξηζκέλε. Ο εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηα
ελδηαθέξνληα θαη ην καζεζηαθφ πξνθίι ηνπ εθάζηνηε καζεηηθνχ θνηλνχ. Δ Αηαθνξνπνηεκέλε Αηδαζθαιία δίλεη
ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα δηαθνξνπνηεί ηε δηδαζθαιία σο πξνο ην πεξηερφκελν, ηε δηαδηθαζία, ην
ζηφρν αθνχ πξνεγεζεί δηεξεχλεζε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ καζεηηθνχ θνηλνχ (Tomlinson, 2010).
Δ δηαθνξνπνίεζε αθνξά ηφζν ζηελ νξγαλσηηθή ζηξαηεγηθή φζν θαη ζηελ παηδαγσγηθή, θαζψο
επηηξέπεη ζηνλ θαζέλα απφ ηνπο καζεηέο ηεο ίδηαο ηάμεο λα εξγάδεηαη κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ
έρνπλ ηεζεί γηα ηηο δηθέο ηνπ αλάγθεο. χκθσλα κε ηνλ Meirieu (1995), ε δηαθνξνπνίεζε είλαη ε έλδεημε
ελδηαθέξνληνο γηα ηνλ θάζε καζεηή μερσξηζηά ρσξίο απηφ λα είλαη εηο βάξνο ηνπ ζπλφινπ ηεο ηάμεο. χκθσλα
κε ηνλ Καλάθε (1991), ε Αηαθνξνπνηεκέλε Αηδαζθαιία έρεη σο ζηφρν λα βνεζήζεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα δηδάμεη
δηαθνξεηηθνχο καζεηέο κε βάζε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, κέζα θαη δηαδηθαζίεο κε ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ
δηαθνξεηηθψλ ηνπο αλαγθψλ.
ζνλ αθνξά πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο ηάμεηο δηδαζθαιίαο μέλσλ γισζζψλ, είλαη γεγνλφο πσο ην καζεηηθφ
θνηλφ δελ έρεη εληαίν πξνθίι. Οη καζεηέο πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά επίπεδα γισζζνκάζεηαο, έρνπλ
δηαθνξεηηθά ελδηαθέξνληα θαη έρνπλ πνηθίια πξνθίι κάζεζεο. Με ζηφρν ηε δεκηνπξγία θηλήηξνπ κάζεζεο ν
εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα πξνηείλεη ειθπζηηθά ζρέδηα καζήκαηνο πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηδηαίηεξεο
αλάγθεο ηνπ εθάζηνηε καζεηηθνχ ηνπ πιεζπζκνχ. ηελ ηάμε φπνπ εθαξκφδνληαη νη αξρέο ηεο δηαθνξνπνίεζεο ε
δηδαζθαιία έρεη επίθεληξν ηνλ καζεηή, ν νπνίνο ζπρλά ζπκκεηέρεη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ζηελ νξγάλσζε
ηνπ καζήκαηνο θαη ηεο ηάμεο.

1.

2.

3.

4.

5.

Δ δηαθνξνπνίεζε κπνξεί λα αθνξά (Gillig, 1999):
ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο. Οη δξαζηεξηφηεηεο πξνζαξκφδνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ θάζε καζεηή
θαη ζηελ πεξίπησζε ελφο ζρεδίνπ εξγαζίαο (project) ή κηαο δξαζηεξηφηεηαο πνπ γίλεηαη νκαδηθά, ν
θαζέλαο αλαιακβάλεη λα θέξεη εηο πέξαο ην θνκκάηη πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπ.
ηε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο. Δ ελαιιαγή ηνπ ηξφπνπ εξγαζίαο είλαη αλαγθαία θαη επνηθνδνκεηηθή.
ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε εξγαζία γίλεηαη νκαδηθά ελψ ζε άιιεο ν θαζέλαο δνπιεχεη ζχκθσλα κε
ηελ πξνηίκεζή ηνπ θαη ηνλ ηξφπν πνπ καζαίλεη θαιχηεξα: αηνκηθή εξγαζία, δπαδηθή εξγαζία, νκαδηθή
εξγαζία θ.ιπ.
ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο. Δ Αηαθνξνπνηεκέλε Αηδαζθαιία πξνηείλεη ηελ ελαιιαγή ηεο κεζφδνπ
δηδαζθαιίαο. Ο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ην καζεζηαθφ ζηπι (αθνπζηηθή, νπηηθή
θ.ιπ., κάζεζε) ησλ καζεηψλ θαη λα πξνζαξκφδεη ηηο κεζφδνπο ηεο ηάμεο ηνπ αλάινγα κε ην ζηπι
κάζεζήο ηνπο.
Σν πεξηβάιινλ κάζεζεο. Δ ζσζηή δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ κέζα ζηνλ νπνίν ζα ζπληειεζηεί ε κάζεζε
είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν. Ο εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα δεκηνπξγεί έλα επράξηζην καζεζηαθφ
πεξηβάιινλ κε ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο ζπλεξγαζίαο ψζηε νη καζεηέο λα αηζζάλνληαη αζθαιείο θαη λα
ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο.
Σν απνηέιεζκα ηεο δηδαζθαιίαο. Δ δηαθνξνπνίεζε αθνξά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αμηνινγείηαη ην ηη
έκαζαλ νη καζεηέο. Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ιάβεη αλαηξνθνδφηεζε κε πνηθίινπο ηξφπνπο, φπσο γηα
παξάδεηγκα, κέζσ ελφο project, κηα δξακαηνπνίεζεο, κε απηναμηνιφγεζε θ.ιπ.
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χκθσλα κε ηνλ Gillig(1999), έλαο άιινο δηαρσξηζκφο αθνξά ζηε δηαδνρηθή θαη ζηελ ηαπηφρξνλε
δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο.
 Αηαδνρηθή δηαθνξνπνίεζε δηδαζθαιίαο. Πξφθεηηαη γηα ελαιιαγή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δηδαζθαιίαο κε
ηελ πξνζαξκνγή ηεο ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ καζεηηθνχ θνηλνχ ζην πιαίζην ηεο ίδηαο ψξαο
δηδαζθαιίαο. Ώπηφ πνπ κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί είλαη: ην πιηθφ, ηα εξγαιεία θαη νη εθθσλήζεηο πνπ
δίλνληαη ζε θάζε καζεηή.
 Σαπηφρξνλε δηαθνξνπνίεζε δηδαζθαιίαο. Πξφθεηηαη γηα έλαλ πην απαηηεηηθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο θαζψο
ν θάζε καζεηήο δνπιεχεη πάλσ ζε δηαθνξεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ν εθπαηδεπηηθφο ζε ξφιν κέληνξα
βνεζάεη ηνλ θαζέλα ρσξηζηά.
χκθσλα κε ηελ Tomlinson (2005) ζηελ ηάμε φπνπ εθαξκφδεηαη ε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο ζα
πξέπεη λα πηνζεηείηαη πνηθηιία δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ, νξηζκέλεο απφ ηηο νπνίεο παξαηίζεληαη παξαθάησ:
 Οξγάλσζε εηδηθψλ ρψξσλ ζηελ ηάμε, φπνπ ν θάζε καζεηήο κπνξεί λα εξγαζηεί ηαπηφρξνλα ζε
δηάθνξνπο ζηφρνπο. Σέηνηνη ρψξνη απαηηνχλ εχθακπηε νκαδνπνίεζε.
 Βλζάξξπλζε καζεηψλ γηα ρξήζε δηαθνξεηηθψλ εξγαιείσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ίδηνπ ζηφρνπ: ραξηί/
κνιχβη, νπηηθναθνπζηηθά κέζα, ππνινγηζηήο.
 Οξηζκφο ζηαδηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα εξγαζηνχλ ζηε ιχζε
ίδησλ πξνβιεκάησλ κε πνηθίινπο βαζκνχο πνιππινθφηεηαο θαη αθαηξεηηθφηεηαο.
 Υξεζηκνπνίεζε ηνπ εχθακπηνπ ξπζκνχ πνπ επηηξέπεη ζηνλ θάζε καζεηή λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο
δηαθνξεηηθέο ηθαλφηεηέο ηνπ γηα λα θαηαθηήζεη ηηο βαζηθέο έλλνηεο.

3. ρέδην εξγαζίαο γηα ηε γαιιηθή γιψζζα
ηε ζπλέρεηα, ζα παξνπζηαζηεί έλα ζρέδην δηδαζθαιίαο γηα ηε γαιιηθή γιψζζα πνπ εθαξκφζηεθε ζε
καζεηέο ηεο ΐ‟ ηάμεο δεκφζησλ γπκλαζίσλ ηεο επαξρίαο. Οη αζθήζεηο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο εκπεξηέρνπλ
ζηνηρεία ηεο Αηαθνξνπνηεκέλεο Αηδαζθαιίαο ελψ παξάιιεια ζέβνληαη ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη ηθαλφηεηεο
ηνπ ελ ιφγσ καζεηηθνχ θνηλνχ.



Μεζνδνινγηθέο επηινγέο

Σν πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο, νη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη ν ηξφπνο αμηνιφγεζεο πνπ πξνηείλνληαη
ζην ελ ιφγσ ζρέδην καζήκαηνο αληαπνθξίλνληαη ζηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο ηεο γαιιηθήο
γιψζζαο ζην γπκλάζην ελψ παξάιιεια αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ. Σν
ζρέδην καζήκαηνο απεπζχλεηαη ζε καζεηέο ηεο ΐ‟ Γπκλαζίνπ ηνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ, κε επίπεδν
γισζζνκάζεηαο Ώ2/Ώ2+, ζχκθσλα κε ηα επίπεδα ηνπ Κνηλνχ Βπξσπατθνχ Πιαηζίνπ Ώλαθνξάο γηα ηηο Γιψζζεο
(ΚΒΠΏ). Δ δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο θαιχπηεη 3 δηδαθηηθέο ψξεο.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο αμηνπνηνχληαη θαη ηα ηξία επίπεδα: άηνκν, νκάδα, νινκέιεηα. Δ
ελαιιαγή ηνπ ηξφπνπ εξγαζίαο βαζίδεηαη ζηελ πξνηεηλφκελε θάζε θνξά δξαζηεξηφηεηα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο
ρξνληάο πξνηείλεηαη αιιαγή ζχλζεζεο ησλ νκάδσλ ψζηε λα θαηαζηνχλ ηθαλνί νη καζεηέο λα ζπλεξγάδνληαη κε
δηαθνξεηηθά θάζε θνξά άηνκα. Παξάιιεια, ε ζρνιηθή ηάμε δηακνξθψλεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα
πξνσζείηαη θαη λα ππνζηεξίδεηαη ε εξγαζία ζε νκάδεο ησλ 3-4 αηφκσλ (αλάινγα πάληα κε ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ
ησλ καζεηψλ).
ζνλ αθνξά ζηηο αζθήζεηο θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνηείλνληαη ζηνπο καζεηέο είλαη ζηαδηαθέο
θαη δηαβαζκηζκέλεο ελψ παξάιιεια ελαιιάζζνληαη νη κέζνδνη δηδαζθαιίαο. Σν γεγνλφο απηφ επηηξέπεη ζε
φινπο ηνπο καζεηέο λα εξγαζηνχλ ζηε ιχζε ίδησλ πξνβιεκάησλ κε δηαθνξεηηθή πνιππινθφηεηα, αλάινγα κε
ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο θαη ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπο.
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ηφρνη ζρεδίνπ καζήκαηνο

Κχξην ζηφρν ηνπ ελ ιφγσ ζρεδίνπ καζήκαηνο κε ηίηιν «Πεξηγξάθσ έλα αληηθείκελν», απνηειεί ε
αλάπηπμε πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ κέζα απφ πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη απφ ην
ΚΒΠΏ.
Βπηκέξνπο ζηφρνο είλαη λα πεξηγξάθνπλ ζηνλ πξνθνξηθφ θαη ζηνλ γξαπηφ ιφγν έλα αληηθείκελν θαη λα
θαηαλννχλ ηελ πεξηγξαθή ελφο αληηθεηκέλνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην ηέινο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθήο
ελφηεηαο ζα πξέπεη νη δηδαζθφκελνη λα είλαη ζε ζέζε λα:
 αλαγλσξίδνπλ ζηνλ πξνθνξηθφ θαη ζηνλ γξαπηφ ιφγν ξεκαηηθέο θαη ιεμηινγηθέο δνκέο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πεξηγξαθή θαη ηε ρξήζε ελφο αληηθεηκέλνπ.
 ρξεζηκνπνηνχλ ζηνλ γξαπηφ θαη ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν ξεκαηηθέο θαη ιεμηινγηθέο δνκέο γηα λα
πεξηγξάςνπλ έλα αληηθείκελν θαζψο θαη ηε ρξήζε απηνχ.
 αθνχλ, λα δηαβάδνπλ θαη λα θαηαιαβαίλνπλ ηελ ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ελφο αληηθεηκέλνπ.
 εξγάδνληαη ζε νκάδεο (θαηακεξηζκφο εξγαζηψλ, αληαιιαγή απφςεσλ, ζπλεξγαζία).
 λα αλαδεηνχλ θαη λα ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο απφ ην δηαδίθηπν πνπ αθνξνχλ ζε ζέκαηα πνπ κειεηνχλ.


Γηδαθηηθφ πιηθφ

ζνλ αθνξά ζην δηδαθηηθφ πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ καζήκαηνο πξφθεηηαη αξρηθά γηα ηα θχιια εξγαζίαο πνπ κνηξάδνληαη απφ ηνλ
εθπαηδεπηηθφ ζε θαζέλαλ απφ ηνπο καζεηέο. Βπηπξφζζεηα, γίλεηαη ρξήζε εηθφλσλ-θαξηψλ ηφζν ζηελ αξρηθή
θάζε επαηζζεηνπνίεζεο φζν θαη ζηε θάζε εμάζθεζεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ παηρληδηνχ. Καηά ηε
δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο απαηηείηαη, επίζεο, ε ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, θαζψο πξνηείλνληαη αζθήζεηο
ζε ηζηνζειίδεο ψζηε ν θάζε καζεηήο λα εξγαζηεί κφλνο ηνπ ζε αζθήζεηο αλάινγεο ηνπ γλσζηηθνχ ηνπ επηπέδνπ
θαη λα ηηο νινθιεξψζεη ζχκθσλα κε ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ξπζκφ.


Αμηνιφγεζε

Δ αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή ζηεξίδεηαη ζε απηά πνπ έθαλε ν θάζε καζεηήο κέζα ζηελ ηάμε.
Λακβάλεηαη ππφςε ε αηνκηθή εξγαζία θαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ζηε δηδαζθαιία, ε ζπκκεηνρή ζηελ νκάδα θαη
ζηελ νινκέιεηα θαζψο θαη ην παξαγφκελν πξντφλ ησλ εξγαζίσλ-δξαζηεξηνηήησλ. Βπηπξφζζεηα, ζην ηέινο ηνπ
ζρεδίνπ καζήκαηνο ππάξρεη κηα ζειίδα απηναμηνιφγεζεο. Ο θάζε καζεηήο θαιείηαη λα ηε ζπκπιεξψζεη κφλνο
ηνπ ψζηε λα δηαπηζηψζεη ηα δπλαηά θαη ηα αδχλακα ζεκεία ηνπ θαζψο θαη πνηνπο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ γηα ην
ζπγθεθξηκέλν κάζεκα έρεη θαηαθηήζεη θαη ζε πνην βαζκφ.


Γηεμαγσγή ζρεδίνπ καζήκαηνο

1ε Γηδαθηηθή ψξα: Α) Φάζε έλαξμεο/εηζαγσγήο ζηε ζεκαηηθή. Γεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα
παξαηεξήζνπλ ηξεηο εηθφλεο αληηθεηκέλσλ πνπ ζπλαληψληαη ζε δεκφζηνπο ρψξνπο ζηε Γαιιία, λα
πξνζπαζήζνπλ λα βξνπλ ηη αληηθείκελν απεηθνλίδεηαη, λα πνπλ εάλ ην γλσξίδνπλ θαη λα ην πεξηγξάςνπλ.
Β) Φάζε εξκελείαο/ επεμεξγαζίαο. ηε θάζε απηή γίλεηαη παξνπζίαζε θαη επεμεξγαζία ηεο λέαο
χιεο πνπ αθνξά ζηε ζεκαηηθή κέζα απφ αζθήζεηο (θαηαλφεζεο αθνπζηηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ, γισζζηθήο
επίγλσζεο) θαζψο θαη κε ηε βνήζεηα πηλάθσλ πνπ πεξηέρνπλ θαλφλεο (γξακκαηηθήο θαη ιεμηινγίνπ).
Βηδθφηεξα: ηελ 1ε δξαζηεξηφηεηα νη καζεηέο αθνχλ ηελ πεξηγξαθή ησλ ηξηψλ αληηθεηκέλσλ πνπ ηνπο
παξνπζηάζηεθαλ ζηε θάζε έλαξμεο θαη πξνζπαζνχλ λα αληηζηνηρίζνπλ θαζεκία απφ ηηο εηθφλεο κε κηα
πεξηγξαθή. Πξφθεηηαη γηα αηνκηθή εξγαζία. ηε 2 ε δξαζηεξηφηεηα, ηνπο δίλεηαη ε απνκαγλεηνθψλεζε θαη
θαινχληαη λα αλαγλσξίζνπλ ηηο δνκέο (ξεκαηηθέο θαη ιεμηινγηθέο) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πεξηγξαθή
θαη ηε ρξήζε ελφο αληηθεηκέλνπ. ε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα εξγαζηνχλ ζε
δεπγάξηα. ηε ζπλέρεηα, κε ηε βνήζεηα ελφο πίλαθα κειεηνχλ ηηο δνκέο (ξεκαηηθέο θαη ιεμηινγηθέο) πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πεξηγξαθή θαη ηε ρξήζε ελφο αληηθεηκέλνπ θαη αληαιιάζζνπλ απφςεηο θαη απνξίεο
ζηελ νινκέιεηα.
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2ε Γηδαθηηθή ψξα: Φάζε εμάζθεζεο/εθαξκνγήο. Πξνηείλνληαη ζηνπο καζεηέο αζθήζεηο (1,2,3)
κε δηαθνξεηηθέο εθθσλήζεηο γηα αηνκηθή εξγαζία θαη αθνκνίσζε ησλ ξεκαηηθψλ θαη ιεμηινγηθψλ δνκψλ.
Ώλάκεζα ζηηο πξνηεηλφκελεο αζθήζεηο απαληψληαη αζθήζεηο πνπ απαηηνχλ ηε ρξήζε ειεθηξνληθνχ
ππνινγηζηή, δηαθνξεηηθήο δπζθνιίαο, νη νπνίεο πξνηείλνληαη ζε θάζε καζεηή, αλάινγα κε ην γλσζηηθφ ηνπ
επίπεδν θαη ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ. Ώθνινπζεί παηρλίδη ζηελ νινκέιεηα γηα ηελ αθνκνίσζε ησλ
ξεκαηηθψλ θαη ιεμηινγηθψλ δνκψλ («Μάληεςε πνην αληηθείκελν πεξηγξάθσ»). Ο θάζε καζεηήο επηιέγεη κία
απφ ηηο θάξηεο πνπ έρεη εηνηκάζεη ν εθπαηδεπηηθφο θαη ζηηο νπνίεο απεηθνλίδεηαη έλα αληηθείκελν απφ ηα
ιεμηινγηθά πεδία πνπ έρνπλ ήδε δηδαρζεί, ρσξίο λα ηελ δεη ε ππφινηπε ηάμε. ηε ζπλέρεηα, ν καζεηήο
πεξηγξάθεη ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν ζηελ νινκέιεηα ρξεζηκνπνηψληαο ηηο δνκέο πνπ δηδάρζεθε ζην
ζπγθεθξηκέλν ζρέδην καζήκαηνο ελψ νη ππφινηπνη καζεηέο πξνζπαζνχλ λα καληέςνπλ γηα πνην αληηθείκελν
πξφθεηηαη.
3ε Γηδαθηηθή ψξα: Φάζε αμηνιφγεζεο. ηε ζπλέρεηα, θαινχληαη νη καζεηέο λα θάλνπλ ηελ
εξγαζία παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ πάλσ ζηε ζεκαηηθή ηεο ελφηεηαο (εμαηνκηθεπκέλε εξγαζία κε
δηαθνξνπνηεκέλε εθθψλεζε). Ώθνινπζεί ην ζρέδην εξγαζίαο (project) κε ηίηιν «Πεξίεξγα αληηθείκελα ηνπ
θφζκνπ», φπνπ νη καζεηέο θαινχληαη ζε νκάδεο θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ δηαδηθηχνπ λα επηιέμνπλ έλα
πξσηφηππν αληηθείκελν, λα ην ζρεδηάζνπλ θαη λα ην παξνπζηάζνπλ ζηελ ηάμε. Σέινο, δίλεηαη ε
απηναμηνιφγεζε ηελ νπνία θαη ζπκπιεξψλεη θάζε καζεηήο κφλνο ηνπ θαη πξννξίδεηαη γηα πξνζσπηθή
ρξήζε.



πκπεξάζκαηα

Μεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο ζε ηκήκαηα ηεο ΐ΄ Γπκλαζίνπ
δηαπηζηψζεθε φηη νη καζεηέο ήηαλ ζε ζέζε λα:
 ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο, ν θαζέλαο κε ηνλ δηθφ ηνπ ξπζκφ θαζψο νη
αζθήζεηο/δξαζηεξηφηεηεο ζέβνληαη ην καζεζηαθφ ηνπο πξνθίι,
 ελεξγνπνηνχλ απνηειεζκαηηθά ηηο γλψζεηο ηνπο ρσξίο άγρνο, κε νκαιφ θαη επράξηζην ηξφπν,
 αλαπηχζζνπλ δεκηνπξγηθή θαη θξηηηθή ζθέςε, απηνπεπνίζεζε θαη απηνλνκία θαη
 λα επηδεηθλχνπλ ππεπζπλφηεηα ζην πιαίζην ηεο νκάδαο.
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
"Αηνίθεζε" είλαη ε δηαδηθαζία νξγάλσζεο ηεο δξάζεο κηαο νκάδαο αλζξψπσλ θαη δηαρείξηζεο ησλ
δηαζέζηκσλ πφξσλ πξνο ηελ εθπιήξσζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ. ηνλ ηνκέα ηεο "εθπαηδεπηηθήοδηνίθεζεο"
αζθείηαη απνθεληξσκέλε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζηα πιαίζηα ηνπ επξχηεξνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Δ
ζχγρξνλε επνρή πξνζηάδεη ηελ πηνζέηεζε ησλ πξνηχπσλ ηεο Αηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο (ΑΟΠ). Ώπαηηείηαη ε
κέγηζηε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ δηαζέζηκνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ψζηε
λα επηηπγράλεηαη ε κεγαιχηεξε δπλαηή απνδνηηθφηεηα κε ηνπο ιηγνζηνχο δηαζέζηκνπο πιηθνχο θαη κε πιηθνχο
πφξνπο. ΐαζηθφ ζηνηρείν πνπ επεξεάδεη ηελ πνξεία ελφο νξγαληζκνχ είλαη ε "θνπιηνχξα" ηνπ. Οη επηδξάζεηο
ηεο "θνπιηνχξαο" ηνπ νξγαληζκνχ ζηα κέιε ηνπ είλαη ηζρπξέο θαη δηαξθνχλ ζην ρξφλν, θαζνξίδνληαο ηε ζηάζε
ηνπο θαη ηε δηάζεζή ηνπο. ε νξγαληζκνχο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε δεκνθξαηηθνχο φξνπο φπσο είλαη ηα ζρνιεία,κηα
ζπλεξγαηηθή θνπιηνχξα πνπ εκθαλίδεη δεζηφ θαη θηιηθφ θιίκα θαη ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο ζηε ιήςε
απνθάζεσλ, θαίλεηαη λα δηεπθνιχλεη θαιχηεξα ηελ εθπιήξσζε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ ηεο δηνίθεζεο. Σα
κνπζηθά ζρνιεία ηεο ρψξαο παξνπζηάδνπλ πνιιέο ηδηαηηεξφηεηεο ζηε ιεηηνπξγία ηνπο, έληνλε ζπλεξγαηηθφηεηα
θαη νκαδηθή άζθεζε καζεηψλ θαη θαζεγεηψλ πξνο επίηεπμε θαιιηηερληθψλ ζηφρσλ, φπσο πξνβιέπεηαη ζεζκηθά
απφ ην αλαιπηηθφ ηνπο πξφγξακκα. Παξά ην γεγνλφο, φκσο, φηη αλακέλεηαη ην ζπλεξγαηηθφ απηφ θιίκα λα
κεηαθέξεη απηή ηε ζπλεξγαηηθή δηάζεζε θαη ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο δηνίθεζεοθαη. ελψ νη εθπαηδεπηηθνί ηεο
κνπζηθήο ζηα κνπζηθά ζρνιεία δείρλνπλ πξφζπκνη λα πξνβνχλ ζε ζπλεξγαζίεο ζε φ,ηη αθνξά ζηα δηδαθηηθά
ηνπο αληηθείκελα θαη ζηηο θαιιηηερληθέο δξάζεηο, εληνχηνηο έρνπλ ηελ ηάζε λα απέρνπλ απφ ηε ζπκκεηνρηθή
δηνίθεζε ησλ ζρνιείσλ. Βπηπιένλ, παξαηεξείηαη ηάζε δηραζκνχ ησλ ζπιιφγσλ δηδαζθφλησλ ησλ κνπζηθψλ
ζρνιείσλ ζε εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο παηδείαο θαη εθπαηδεπηηθνχο κνπζηθήο παηδείαο, έλα θαηλφκελν πνπ κπνξεί
λα απνκαθξχλεη απφ ην ζηφρν ηεο νκαιήο ζπκκεηνρηθήο δηνίθεζεο ησλ ζρνιείσλ απηψλ. Γηα ηελ άκβιπλζε ηνπ
θαηλφκελνπ απηνχ πξνηείλεηαη ζπκκεηνρηθή αμηνιφγεζε ησλ δξάζεσλ πξσηνβνπιίαο θαη ησλ ζπιινγηθά
απνθαζηζκέλσλ δξάζεσλ, αλάπηπμε δηάζεζεο ζπλερνχο επηβξάβεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ελζάξξπλζε ηεο
ειεχζεξεο έθθξαζεο φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη κεγαιχηεξε εκπινθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνπζηθήο παηδείαο
κε αληηθείκελα δηνηθεηηθήο θχζεο.
Λέμεηο θιεηδηά: Μνπζηθά ρνιεία, Κνπιηνχξα, πλεξγαηηθφηεηα, πκκεηνρηθή δηνίθεζε.

ΔΗΑΓΧΓΖ
Με ηε ιέμε "Αηνίθεζε" πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία δηεχζπλζεο κηαο νκάδαο αλζξψπσλ θαη δηαρείξηζεο
ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, πξνο ηελ εθπιήξσζε νξηζκέλσλ ζηφρσλ, κε βάζε ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο (Κνπηνχδεο,
1999 ; Everard&Morris, 1999). Οη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο "Αηνίθεζεο", φπσο πεξηγξάθνληαη ζηε βηβιηνγξαθία,
είλαη νη εμήο:
1.
2.

Πξνγξακκαηηζκφο: Πξφθεηηαη γηα ηε θάζε θαηά ηελ νπνία ηίζεληαη νη βαζηθνί ζηφρνη θαη νξγαλψλεηαη
ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα επηρεηξεζεί ε επίηεπμή ηνπο.
Οξγάλσζε: ην ζηάδην απηφ απνθαζίδνληαη νη επηκέξνπο δξάζεηο πνπ ζα επηρεηξεζνχλ θαη αλαηίζεληαη
ζπγθεθξηκέλεο επζχλεο θαη αξκνδηφηεηεο ζε ζπγθεθξηκέλα άηνκα.
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3.
4.
5.
6.

Αηεχζπλζε: Βίλαη ε ξχζκηζε ησλ δξάζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, ε ελζάξξπλζε θαη ε θαζνδήγεζε
ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ε δηεπθφιπλζε κηαο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπο.
Έιεγρνο: Καηά ηε δηαδηθαζία απηή αμηνινγείηαη ε πνξεία ησλ δξάζεσλ θαη πξαγκαηνπνηνχληαη
δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο γηα ηελ θαιχηεξε πξνζέγγηζε ησλ αξρηθψλ ζηφρσλ.
Ώλαηξνθνδφηεζε: Βίλαη παξνχζα ζηα ζηάδηα ηεο "Αηεχζπλζεο", ηεο "Οξγάλσζεο" θαη ηνπ
"Πξνγξακκαηηζκνχ" γηα ηελ θαιχηεξε ξχζκηζε ηεο ζπλνιηθήο δηαδηθαζίαο.
Καζνξηζκφο νξγαλσζηαθψλ πξνηχπσλ: Πξφθεηηαη γηα ηελ απφξξνηα ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ ηεο φιεο
δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο θαηά ηελ νπνία πηνζεηνχληαη πξαθηηθέο θαη κέζνδνη πνπ απνδείρηεθαλ ζηελ
πξάμε επηηπρείο.

Σα δεκφζηα ζρνιεία, σο δεκφζηεο ππεξεζίεο, δηνηθνχληαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ησλ νξγάλσλ ηεο
δεκφζηαο δηνίθεζεο. Χζηφζν, ε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο, επεηδή ζπλδέεηαη κε παηδαγσγηθέο δηεξγαζίεο, έρεη
αλαπηπρζεί σο απηφλνκνο επηζηεκνληθφο θιάδνο (Λατλάο, 2000).
Σν ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα εκθαλίδεη ζπγθεληξσηηθά πξφηππα δηνίθεζεο κε ηελ έλλνηα φηη ηα
επηκέξνπο δηνηθεηηθά ζηειέρε θαινχληαη λα εξκελεχνπλ λφκνπο θαη λα θξνληίδνπλ γηα ηελ εθαξκνγή θεληξηθά
εηιεκκέλσλ απνθάζεσλ (Λατλάο, 2000). Σα ειιεληθά ζρνιεία, σο ηδξχκαηα κε εμαηνκηθεπκέλεο ηδηαηηεξφηεηεο,
δείρλνπλ λα ζηεξνχληαη εκπεηξίαο ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο πνιηηηθή. κσο είλαη κείδνλνο
ζεκαζίαο ε θξηηηθή ππνδνρή ησλ αιιαγψλ πνπ εηζάγνληαη θεληξηθά ψζηε λα επηηπγράλεηαη ην θαιχηεξν δπλαηφ
απνηέιεζκα (Μαπξνγηψξγνο, 2010).Σα ζρνιεία κπνξνχλ λα αζθνχλ απνθεληξσκέλε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζε
δηάθνξνπο ηνκείο: ε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζην πεξηερφκελν ζπνπδψλ, κπνξνχλ λα νξίδνπληαρξνλνδηαγξάκκαηά
ηνπο θαη λα εκπινπηίδνπλ ην δηδαθηηθφ πιηθφ. Βπηπιένλ, κπνξνχλ λα αμηνπνηνχλ θαηάιιεια ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο
θαη ηηο θηηξηαθέο ππνδνκέο.Βπίζεο, απνηειεί επηινγή ηνπ θάζε ζρνιείνπ ην κέγεζνο ηεο εμσζηξέθεηαο πνπ ζα
επηδεηθλχεη, αλνίγνληαο ην ζρνιείν ζηελ ηνπηθή θνηλσλία είηε γηα πξνβνιή έξγνπ είηε γηα ζπλεξγαζία θαη
αμηνπνηψληαο επξήκαηα ηνπ εξεπλεηηθνχ θφζκνπ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ ιεηηνπξγία. Ώθφκε, φζνλ αθνξά ζε
ζέκαηα πξνζσπηθνχ, είλαη δπλαηφ λα αλαηίζεληαη αξκνδηφηεηεο θαη λα εκςπρψλεηαη ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε
ησλ εξγαδνκέλσλ. Σέινο, απνθαζίδνπλ αλ ζα αθνινπζείηαη ζπκκεηνρηθή ή κε ζπκκεηνρηθή δηνίθεζε ηνπ
νξγαληζκνχ. (Λατλάο, 2000).
Ο πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο δηνίθεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ είλαη ε ζπλερήο βειηίσζε ηεο
παξερφκελεο εθπαίδεπζεο. Σα επξήκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ επηρεηξεζηαθψλ εξεπλψλ ζπκβάιινπλ ζηελ
αιιαγή ηεο εθπαίδεπζεο, ηφζν σο πξνο ην είδνο ηεο γλψζεο πνπ δηαθηλείηαη θαη ηηο πιένλ ελδεδεηγκέλεο
εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο, φζν θαη σο πξνο ηνπο ζηφρνπο πνπ ηίζεληαη. Δ εθπαίδεπζε πιένλ ζεσξείηαη σο
νηθνλνκηθφ αγαζφ, θαζψο ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο, κε απνηέιεζκα λα απαληψληαη ζηνπο
θφιπνπο ηεο φξνη φπσο "απνηειεζκαηηθφηεηα"θαη "απνδνηηθφηεηα".Βπηδηψθεηαη ε κεγαιχηεξε δπλαηή επίηεπμε
έξγνπ κε ηνπο ιηγφηεξνπο δπλαηνχο πφξνπο ψζηε λα ζεσξνχληαη ηα ζρνιεία σο νξγαληζκνί απνδνηηθφηεξα.
Τηνζεηνχληαη ηα πξφηππα ηεο Αηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο (ΑΟΠ), πνπ έρεη ζην επίθεληξφ ηεο ηελ ηθαλνπνίεζε
ηνπ "πειάηε" (Ανπξάλνπ, 2007 ; Βπηηξνπή ησλ Βπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, 2001 ; Καξαβαζίιεο, 2012 ;
Κνπηνχδεο, 1999, Παπαθσλζηαληίλνπ, 2007 ; Υαιθηψηεο, 2008). ηελ πεξίπησζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
νξγαληζκψλ ηνπο "πειάηεο" απνηεινχλ νη εθπαηδεπηηθνί, νη εθπαηδεπφκελνη θαη νη γνλείο ηνπο.
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, είλαη απαξαίηεηε ε κέγηζηε αμηνπνίεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη φισλ
ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ψζηε νη εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί λα είλαη απνδνηηθφηεξνη θαη πην απνηειεζκαηηθνί
ζηνπο ζηφρνπο ηνπο (Ρακκαηά, 2010). Ώλ ιεθζεί ππφςε θαη ην γεγνλφο φηη νη πφξνη πνπ δηαηίζεληαη ζηελ
εθπαίδεπζε είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλνη, είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε κείσζεο ηνπ "θφζηνπο παξαγσγήο", δειαδή
ε έγθαηξε δηφξζσζε πηζαλψλ ιαζψλ θαη ε κεγαιχηεξε δπλαηή αμηνπνίεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ησλ γλψζεσλ
θαηησλ δεμηνηήησλ ηνπ θάζε κέινπο ηνπ νξγαληζκνχ (Καξαβαζίιεο, 2012).
Δ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηνίθεζε ηνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ πξνβιέπεηαη ζεζκηθά
απφ ην Ν.-πιαίζην 1566/85,πνπ ζέηεη ζηελ θνξπθή ηεο δηνηθεηηθήο ππξακίδαο ην ζχιινγν δηδαζθφλησλ, θαζψο
θαη απφ ηελ Τ.Ώ. Φ.353.1/324/105657/Α1/2002, πνπ νξίδεη αλαιπηηθφηεξα ηα θαζήθνληα ηεο δηεχζπλζεο θαη
ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ ζρνιείσλ.
Βπνκέλσο, ε ζπκκεηνρηθή δηνίθεζε ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ είλαη θάηη πνπ πξνβιέπεηαη λνκνζεηηθά,
απνθαζίδεηαη απνθεληξσκέλα θαηθαίλεηαη ηδαληθή γηα ηελ πςειφηεξε απφδνζή ηνπο. Βπηπιένλ, ε δηεξεχλεζε
ησλ απφςεσλ δηεπζπληψλ ζρνιείσλ, απνθαιχπηεη ηε κεγάιε ζεκαζία πνπ απνδίδνπλ θαη νη ίδηνη νη
δηεπζπληέο,ηφζν γηα ηε ζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπο φζν θαη γηα ηελ θαιχηεξε πνξεία ηνπ ζρνιείνπ, ζηε ζπκκεηνρηθή
ιήςε απνθάζεσλ (Γεξάθε, 2013).
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Ο παξάγνληαο πνπ αζθεί θαηαιπηηθέο επηδξάζεηο ζηε δηάζεζε θαη ηε ζηάζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ
νξγαληζκνχ είλαη ε "θνπιηνχξα" ηνπ. Δ έλλνηα ηεο "θνπιηνχξαο" πεξηιακβάλεη φια ηα άπια ζηνηρεία πνπ
πξνζδηνξίδνπλ ην θιίκα ηνπ νξγαληζκνχ, δειαδή ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ηα εγεηηθά ζηπι πνπ
εθαξκφδνληαη, ηελ ηδηαίηεξε γιψζζα επηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, ηα ζπζηήκαηα αμηψλ, ηνπο θνηλνχο
ζηφρνπο θαη ηελ θνηλή έλλνηα ηεο επηηπρίαο (Cameron&Quinn, 2006 ; Everard&Morris, 1999). Δ "θνπιηνχξα"
ηνπ νξγαληζκνχ δηακνξθψλεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ απφ ηε γλψζε πνπ απνθηνχλ ηα κέιε ηνπ
νξγαληζκνχ ζηελ θνηλή ηνπο πνξεία θαη κεηαδίδεηαη ζε θάζε λέν κέινο (Schein, 1988 ; Υαηδεπαλαγηψηνπ,
2008).
Σα είδε ηεο Κνπιηνχξαο είλαη 4: Δ Κνπιηνχξα "ησλ ζπλζεθψλ" (adhocracy), "ηεο αγνξάο" (market), ε
"ηεξαξρηθή" (hierarchy) θαη "ηεο παξέαο" (clan). Ώπφ απηέο, νη πην αληαγσληζηηθέο θαη ζεηηθέο σο πξνο ηελ
θαηλνηνκία είλαη ησλ "ζπλζεθψλ" θαη ηεο "αγνξάο", ε πην γξαθεηνθξαηηθή ζεσξείηαη ε "ηεξαξρηθή" θαη ε
θνπιηνχξα πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγαιχηεξε δηάζεζε γηα ζπλεξγαζία, θηιηθέο ζρέζεηο θαη ζπιινγηθφηεηα
είλαη ε θνπιηνχξα "ηεο παξέαο" (Cameron&Quinn, 2006 ; Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2008). ε νξγαληζκνχο πνπ
δηέπνληαη απφ δεκνθξαηηθνχο φξνπο ιεηηνπξγίαο φπσο είλαη ηα ζρνιεία, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, είλαη
πξνηηκφηεξν λα απαληάηαη ε θνπιηνχξα "ηεο παξέαο", πνπ δηεπθνιχλεη ηηο ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηε
ιήςε απνθάζεσλ.
ΣΑ ΜΟΤΗΚΑ ΥΟΛΔΗΑ
Ο ζεζκφο ησλ κνπζηθψλ ζρνιείσλ ηεο ρψξαο μεθίλεζε κε ηνλ ηδξπηηθφ λφκν 1824/1988, ν νπνίνο
πξνέβιεπε σο ζθνπφ ηνπο ηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ πνπ επηζπκνχλ λα αθνινπζήζνπλ κνπζηθέο ζπνπδέο
κε ηελ ηαπηφρξνλε ηζφξξνπε αλάπηπμή ηνπο θαη ζηα ππφινηπα καζήκαηα γεληθήο παηδείαο. χκθσλα κε ην
λνκνζεηηθφ πιαίζην ηα ζρνιεία απηά πξαγκαηνπνηνχλ απνθεληξσκέλε επηινγή ηνπ καζεηηθνχ ηνπο πιεζπζκνχ
θαη απνηεινχλ ζρνιεία επηινγήο ηφζν γηα ηνπο καζεηέο φζν θαη γηα ηνπο θαζεγεηέο. πσο πξνβιέπεηαη, νη
θαζεγεηέο πνπ ππεξεηνχλ ζηα κνπζηθά ζρνιεία είλαη απμεκέλσλ πξνζφλησλ, θαζψο, επηπξφζζεηα απφ ηα
επηκέξνπο γλσζηηθά αληηθείκελα, απαηηείηαη ε αλαγλσξηζκέλε κνπζηθή θαη θαιιηηερληθή δξαζηεξηφηεηα θαη γηα
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο παηδείαο θαη νη δηαδηθαζίεο κεηάζεζεο ή απφζπαζήο ηνπο ζε απηά
δηεθπεξαηψλνληαη κε εηδηθέο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο (Τ.Ώ. 3345/1988 ).Έρνπλ πνιππιεζέο πξνζσπηθφ, εμαηηίαο
ησλ αηνκηθψλ καζεκάησλ θαη ησλ νιηγνκειψλ ηκεκάησλ δηδαζθαιίαο θαη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα εξγάδνληαη
ζε απηά εθπαηδεπηηθνί κε κε κφληκε ζρέζε εξγαζίαο, φηαλ νη δηδαθηηθέο αλάγθεο δελ θαιχπηνληαη απφ ην
δπλακηθφ ηνπ ζρνιείνπ, θαζψο θαη ηδηψηεο κνπζηθνί, γεγνλφο πνπ εληζρχεη ηελ ηδηαηηεξφηεηά ηνπο θαη θέξεη ζηα
ζρνιεία απηά αλζξψπνπο κε δηαθνξεηηθέο εξγαζηαθέο εκπεηξίεο θαη δεμηφηεηεο.
Ώπφ ηελ ίδξπζή ηνπο θαίλεηαη ε δηάζεζε ηεο πνιηηείαο λα απνδψζεη ηδηαίηεξε θνπιηνχξα ζε δεκφζηα
ζρνιεία, αθελφο ζεζκνζεηψληαο ηελ δηδαζθαιία ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ αηζζεηηθήο αγσγήο ρσξίο ηελ
εμέηαζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλζε απηά θαη αθεηέξνπ ελζαξξχλνληαο ηε ζπλεξγαηηθή άζθεζε καζεηψλ θαη
θαζεγεηψλ ζε καζήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην σξνιφγην πξφγξακκα φπσο ηα "κνπζηθά ζχλνια", ε
"νξγαλνρξεζία" θαη ε "ρνξσδία" (Γνξκπά,2006).
Σα κνπζηθά ζρνιεία απνηεινχλ ζρεηηθά αλεμεξεχλεην πεδίν δηφηη έρνπλ κφλν 30 ρξφληα ιεηηνπξγίαο
θαη είλαη κφλν 45 ζηνλ αξηζκφ. Οη πεξηνξηζκέλεο έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί γη απηά αλαδεηθλχνπλ πσο ε
θνπιηνχξα ηνπο είλαη ζπλεξγαηηθή, γεγνλφο πνπ ζεσξείηαη αλακελφκελν ζχκθσλα κε ην εηδηθφ πιαίζην
ιεηηνπξγίαο ηνπο (Ώλεκνδνπξηψηεο, 2014 ; Duma, 2014 ; Γνξκπά, 2006 ; Τθαληή& Γνξκπά , 2010,
Λπθνζηξάηεο, 2016 θαη Σζηνχθα, 2014). κσο, ελψ ζα κπνξνχζε ε έληνλα ζπλεξγαηηθήδηάζεζε πνπ δηαθαηέρεη
ηα κέιε ελφο κνπζηθνχ ζρνιείνπ γηα ηηο θαιιηηερληθέο θαη παηδαγσγηθέο δξάζεηο λα κεηαθέξεηαη θαη ζηηο
δηνηθεηηθέο δηεξγαζίεο θαη ελψ ζην κνπζηθφ ζρνιείν ηνπ Ειίνπ απηφ θαίλεηαη λα ζπκβαίλεη (Ώλεκνδνπξηψηεο,
2014), ζηελ πεξίπησζε ηνπ κνπζηθνχ ζρνιείνπ εξξψλ (ΐαξβέξε, 2018) θαη ησλ κνπζηθψλ ζρνιείσλ ηεο
Θεζζαιίαο (Σζηνχθα, 2014) ηα πξάγκαηα δείρλνπλ δηαθνξεηηθά. Οη εθπαηδεπηηθνί ζηα ζρνιεία απηά πηζηεχνπλ
πσο ε ιήςε ησλ θαηάιιεισλ απνθάζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ζρνιείσλ βαξαίλεη ηνπο δηεπζπληέο, πνπ ζα
πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε φια ηα πξνζφληα κηαο θαηάιιειεο εγεηηθήο θπζηνγλσκίαο.
Βηδηθφηεξα, ζηελ πεξίπησζε ηνπ κνπζηθνχ ζρνιείνπ εξξψλ νη εθπαηδεπηηθνί ζεκεηψλνπλ πσο δελ
πξαγκαηνπνηείηαη ζπκκεηνρηθή δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ θαη δειψλνπλ φηη δελ απνηειεί επηζπκία ηνπο θαη
ζηφρν ηνπ ίδηνπ ηνπ ζρνιείνπ λα δηνηθείηαη ζπκκεηνρηθά (ΐαξβέξε, 2018). Σν θαηλφκελν απηφ απνηειεί
ζεκαληηθή αδπλακία θαζψο ε ζπκκεηνρηθή δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ κπνξεί λα δεζκεχζεη ηνλ εξγαδφκελν κε
ηελ απνζηνιή ηνπ ζρνιείνπ θαιχηεξα θαη λα ηνλ θηλεηνπνηήζεη λα εξγαζηεί κε πεξηζζφηεξν δήιν γηα ηελ
επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ηίζεληαη (Μαπξνγηψξγνο, 2010).
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Ζ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΟΤ ΜΟΤΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ ΔΡΡΧΝ
Αηεξεπλήζεθαλ νη ζηάζεηο θαη νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ "Μνπζηθνχ Γπκλάζηνπ εξξψλ Λπθεηαθέο Σάμεηο" γηα ηελ "θνπιηνχξα" ηνπ ζρνιείνπ κε εξσηεκαηνιφγην εξσηήζεσλ θιεηζηνχ ηχπνπ. Δ
κεηαβιεηή ηεο "θνπιηνχξαο" εμεηάζηεθε ζε δχν κέξε ηνπ εξγαιείνπ σο πξνο ηα εμήο:
1.
2.
3.

σο πξνο ηηο "ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ"
σο πξνο ηε δηάζεζε ησλ ζπλαδέιθσλ γηα "ζπλεξγαηηθφηεηα"ζε φ, ηη αθνξάζηα δηδαθηηθά
αληηθείκελα,ζηηο εμσζρνιηθέο δξάζεηο θαη ζηελ αληαιιαγή ηδεψλ θαη θαιψλ πξαθηηθψλ,
σο πξνο ηε "ζπκκεηνρηθφηεηα", κε ηελ έλλνηα ηεο ειεχζεξεο έθθξαζεο απφςεσλ θαη ηδεψλ
φισλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζε ζέκαηα ηνπ ζρνιείνπ.

Βπίζεο δηεξεπλήζεθε ην ζηνηρείν ηεο "αλαγλψξηζεο", κε ηε κνξθή ηεο επηβξάβεπζεο αιιά θαη κε ηε κνξθή ηεο
επνηθνδνκεηηθήο θξηηηθήο, πνπ ιακβάλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ εξγαζία ηνπο.
Σν δείγκα απνηέιεζαλ 153 εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ εξγαζηεί ζην ζρνιείν απηφ θαηά ηα έηε ιεηηνπξγίαο ηνπ κε
νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, θαζψο, ζχκθσλα κε ηνλ Schein (1988), ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνπιηνχξαο ελφο
νξγαληζκνχ δηαξθνχλ ζην ρξφλν, κεηαβηβάδνληαη ζηα λέα κέιε θαη ηξνπνπνηνχληαη δχζθνια.Θεσξείηαη
αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα δηφηη νη θαζεγεηέο κε κφληκε ζρέζε εξγαζίαο,ζην ζχλνιν ηνπ ζπιιφγνπ ησλ 100
θαζεγεηψλ επί ηνπ παξφληνο ηεο έξεπλαο,απνηέιεζαλ ην 34,4% ηνπ ζπλφινπ θαη νη λπλ εξγαδφκελνη ζην
ζρνιείν απνηέιεζαλ ην 55% ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο, πνζνζηάπνπ θαηνπηξίδνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ησλ
κνπζηθψλ ζρνιείσλ ηεο ρψξαο, πνπ θαηά ηε ρξνληά δηεμαγσγήο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ε ιεηηνπξγία ηνπο
ζηεξίδεηαη ζε πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ζε κε κφληκν πξνζσπηθφ. Σν δείγκα κνηξάδεηαη θαηά ην ήκηζπ ζε άλδξεο
θαη γπλαίθεο (ρήκα 1) θαη απνηειείηαη απφ 41 θαζεγεηέο καζεκάησλ γεληθήο παηδείαο πξνο 111 θαζεγεηέο
κνπζηθψλ καζεκάησλ (ρήκα 2), γεγνλφο πνπ αηηηνινγείηαη απφ ηελ χπαξμε ησλ αηνκηθψλ καζεκάησλ θαη ησλ
νιηγνκειψλ δηδαζθαιηψλ.
ρήκα 1
ρήκα 2

Φφλο

Ειδικότθτεσ
1%

27%
51%

Μουςικισ
παδείασ

ΓΤΝΑΙΚΕ

49%

ΑΝΔΡΕ

Γενικισ
παδείασ

72%

ε φ,ηη αθνξά ζηε δηεξεχλεζε ηεο κεηαβιεηήο ηεο "θνπιηνχξαο" νη "ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ"
θξίλνληαη θαηά γεληθή απφθξηζε σο θηιηθέο θαη αξκνληθέο. Ο έιεγρνο t-testέδεημε πσο ζηελ επηκέξνπο
κεηαβιεηή ηεο "ζπλεξγαηηθφηεηαο" ηα ζπλνιηθά ζθνξ είλαη αξθεηά πςειά, κε ηε δηαθνξνπνίεζε φηη νη άλδξεο
εκθαλίδνπλ ζεκαληηθά κηθξφηεξν ζθνξ απφ ηηο γπλαίθεο(m=19,6863/sd=3,09 θαη m=20,64/ sd=2,68, κε
p=0.045) (Πίλαθαο 1). Σν γεγνλφο απηφ ζπκθσλεί κε ηε βηβιηνγξαθία πνπ απνδίδεη ζηνπο άλδξεο πεξηζζφηεξν
εγεηηθνχο ξφινπο αηνκηθά (Gulbahar,2017 ).
Πίλαθαο 1.
πζρέηηζε "Φχιν" θαη "πλεξγαηηθφηεηα"
ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΟΣΖΣΑ

ΐ' κέξνο

ΑΝΓΡΔ

ΓΤΝΑΗΚΔ

M

Sd

M

Sd

T

P

17.0133

5.51287

16.3348

5.60954

-0,747

0,456
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Β' κέξνο

19,6863

3,09095

20,6400

2,68449

2,023

0,045

πλνιηθφ ζθνξ

36,5914

7,01117

36,9748

6,96874

-0,337

0,737

* Δ κέζε δηαθνξά είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζην p<0,05

ε ζρέζε κε ηελ επηκέξνπο κεηαβιεηή ηεο "ζπκκεηνρηθφηεηαο" ζπλνιηθά ηα ζθνξ είλαη αξθεηά
ρακειά. Ο έιεγρνο t-testέδεημε πσο ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο κνπζηθήο παηδείαο
θαη γεληθήο παηδείαο θαζψο νη εθπαηδεπηηθνί καζεκάησλ γεληθήο παηδείαο ζεκείσζαλ πςειφηεξα ζθνξ γηα ηε
κεηαβιεηή απηή (Πίλαθαο 2). Βπίζεο, ν έιεγρνο anovaθαη νη έιεγρνη post-hocέδεημαλ πσο ηα ζθνξ δηαθέξνπλ
ζεκαληηθά αλάκεζα ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο θαζψο νη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία εθπαηδεπηηθνί ζεκεηψλνπλ
πςειφηεξα ζθνξ γηα ηε κεηαβιεηή απηή (Πίλαθαο 3 θαη Πίλαθαο 4).
Πίλαθαο 2
πζρέηηζε "Δηδηθφηεηα" θαη " πκκεηνρηθφηεηα"
ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΟΣΖΣΑ

ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ

ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ -ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ

M

Sd

M

Sd

T

P

ΐ' κέξνο

6,8293

1,77345

5,9820

2,36636

-2,376

0,020

Β' κέξνο

7,1927

1,45334

6,7928

1,82964

-1,260

0,210

πλνιηθφ ζθνξ

14,0220

2,67950

12,7748

3,67469

2,289

0,024

* Δ κέζε δηαθνξά είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζην p<0,05

Πίλαθαο 3
πζρέηηζε "Ζιηθία" θαη "πκκεηνρηθφηεηα" ζην β' Μέξνο ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ
Ζιηθία α'

M

Sd

20-30

4,88

2,71

Ζιηθία β

M

Sd

Βαζκφο ζεκαληηθφηεηαο
0,001
0,001

31-40

5,79

2,29

51-60

13,35

3,32

61 θαη άλσ

9,5

0,58
0,008

* Δ κέζε δηαθνξά είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζην p<0,05

Πίλαθαο 4
πζρέηηζε ζπλνιηθφ ζθνξ "Ζιηθία" θαη "πκκεηνρηθφηεηα"
Ζιηθία α'

M

Sd

Ζιηθία β'

M

Sd

Μέζε δηαθνξά
(α-β)

20-30

11,66

4,45

Βαζκφο
ζεκαληηθφηεηαο

61 θαη άλσ

17

1,41

-5,333

0,016

41-50

13,71

4,60

-1,355

0,040
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31-40

12,36

3,23

51-60

13,35

3,32

61 θαη άλσ

17

1,41

-4,64

0,009

-3,645

0,045

* Δ κέζε δηαθνξά είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζην p<0,05

ηελ ίδηα έξεπλα ζεκεηψζεθε δηαθνξνπνίεζε ζηηο απνθξίζεηο ζηε κεηαβιεηή ηεο "αλαγλψξηζεο"
θαζψο νη εθπαηδεπηηθνί γεληθήο παηδείαο ζεκεηψλνπλ κεγαιχηεξα ζθνξ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κνπζηθήο
παηδείαο (m=22,94/sd=3,68 έλαληη m=21,18 /sd=4,92) κε p=0.024 (Πίλαθαο 5).
Πίλαθαο 5
πζρέηηζε "Δηδηθφηεηα" θαη "Αλαγλψξηζε"
ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ

ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ

ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ

M

Sd

M

Sd

T

P

Γ' κέξνο

18,8931

3,47292

17,3332

4,51321

-2,257

0,026

Β' κέξνο

4,0464

0,58995

3,8468

,93613

-1,559

0,122

πλνιηθφ ζθνξ

22,94

3,68

21,18

4,92

2,375

0,020

* Δ κέζε δηαθνξά είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζην p<0,05

ΤΕΖΣΖΖ
Σα παξαπάλσ επξήκαηα αλαδεηθλχνπλ έλα δηζηαγκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε
ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζην ζρνιείν, ηδίσο ησλ λεαξφηεξσλ ζε ειηθία θαη ησλ θαζεγεηψλ ησλ κνπζηθψλ
δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ.
Έλαο ιφγνο πνπ εμεγεί ην θαηλφκελν απηφ είλαη ην γεγνλφο φηη νη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία εθπαηδεπηηθνί
ηνπ ζρνιείνπ είλαη θαη παιαηφηεξνη ππεξεηνχληεο ζην ζρνιείν απηφ, θπξίσο κε κφληκε ζρέζε εξγαζίαο, κε
απνηέιεζκα αθελφο λα έρνπλ αλαγθαζηεί λα ζπλεξγαζηνχλ ζηελά γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζρνιείνπ θαηά ηα
πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη αθεηέξνπ λα είλαη πεξηζζφηεξν ζπλδεδεκέλνη ζπλαηζζεκαηηθά κε ην ζρνιείν
ψζηε λα επηδηψθνπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ πνξεία ηνπ ζρνιείνπ. Βπίζεο, ε κεγαιχηεξε
ειηθία ζπκβαδίδεη θαηά θαλφλα θαη κε ηελ κεγαιχηεξε πείξα ζηηο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο. Βπηπιένλ, θαζψο νη
λεφηεξνη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ ζπλήζσο έρνπλ κε κφληκε ζρέζε εξγαζίαο ζε απηφ, κε φ, ηη απηφ
ζπλεπάγεηαη ζε ζρέζε κε ηελ νηθνλνκηθή αλαζθάιεηα, ηηο κεηαθηλήζεηο θαη ηε ζπρλή αιιαγή εξγαζηαθνχ
πεξηβάιινληνο πνπ βηψλνπλ, είλαη αλακελφκελν λα απνζαξξχλνληαη απφ ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ιήςε
απνθάζεσλ (ΐαξβέξε, 2018).
ε ζρέζε κε ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα, ε απφζηαζε αλάκεζα ζηα κνπζηθά δηδαθηηθά αληηθείκελα θαη
ζηηο δηεξγαζίεο θαη ηα εξγαιεία ηεο δηνίθεζεο πξνθχπηεη απφ ηε κνλαρηθφηεηα ηεο δηδαθηηθήο ελφο αηνκηθνχ
καζήκαηνο, πνπ κπνξεί λα απνκαθξχλεη ηνλ εξγαδφκελν απφ ηηο ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο, θαζψο θαη απφ ηε κε
ρξήζε ςεθηαθψλ πνιπκέζσλ, κέζσλ πνπ αμηνπνηνχληαη γηα ηε δηνίθεζε.
Βηδηθφηεξα, ε έξεπλα ζην κνπζηθφ ζρνιείν εξξψλ θαηαδεηθλχεη κηα πφισζε αλάκεζα ζε θαζεγεηέο
γεληθψλ καζεκάησλ θαη ζε θαζεγεηέο καζεκάησλ κνπζηθήο παηδείαο, θαζψο νη εθπαηδεπηηθνί κνπζηθήο παηδείαο
ζεκεηψλνπλ πσο δε βηψλνπλ ηελ "αλαγλψξηζε" ηνπ έξγνπ ηνπο φζν ζα ήζειαλ.Δ αλάγθε γηα απηνπξαγκάησζε
θαη εζηθή ηθαλνπνίεζε βξίζθεηαη ζηελ πςειφηεξε ζέζε ζηελ ππξακίδα ησλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ ηνπ Maslow
(Everard&Morris, 1999). ε έλα ρψξν εξγαζίαο φπνπ δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αλέιημεο νχηε κηζζνινγηθά νχηε
εξγαζηαθά, φπσο είλαη ην ειιεληθφ δεκφζην ζρνιείν, ε επηβξάβεπζε θαη ε αλαγλψξηζε θαίλνληαη απαξαίηεηεο
γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ εξγαδφκελνπ θαη ηελ εκθχζεζε ζε απηφλ ηεο δηάζεζεο γηα ελεξγή ζπκκεηνρή ζηε
ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ.
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ΤΜΠΔΡΆΜΑΣΑ
Βίλαη ζεκαληηθφ, ε δηεχζπλζε ησλ ζρνιείσλ λα εκπιέθεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηηο δηνηθεηηθέο
δηαδηθαζίεο. Θα πξέπεη λα θνηλνπνηεί θαη λα επηβξαβεχεη ηηο πξσηνβνπιίεο. Οθείιεη λα ελζαξξχλεη ηελ έθθξαζε
ηδεψλ θαη ζθέςεσλ, θπξίσο ησλ λεφηεξσλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ κπνξεί λα δηζηάδνπλ, θαζψο απνηεινχλ ζεκαληηθφ
πνζνζηφ ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ ησλ κνπζηθψλ ζρνιείσλ. Πξέπεηλα ιακβάλνληαη ππφςε πεξηζζφηεξεο
παξάκεηξνη γηα ηε ιήςε νξζφηεξσλ απνθάζεσλ θαη λα δεζκεχνληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ νη εξγαδφκελνη γηα
ηελ πινπνίεζε ησλ απνθάζεσλ απηψλ. Βμάιινπ, ζχκθσλα κε ηνλ Fullan (2014), απφ ηηο δηαθνξεηηθέο απφςεηο
πξνθχπηεη πεξηζζφηεξε γλψζε απφ φηη απφ ηελ νκνθσλία θαη ζε έλαλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ ε γλψζε
απνηειεί πάληα πξσηαξρηθφ δεηνχκελν.
Βπηβάιιεηαη λα γίλνληαη θαηαπξαυληηθέο παξεκβάζεηο απφ ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ απηψλ ψζηε
λα επηθξαηήζεη ε ακνηβαία εθηίκεζε κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο βάζε γηα ηελ απφ θνηλνχ δηνίθεζε ηνπ
ζρνιείνπ. Βπίζεο, είλαη ζεκηηφ λα εκπιέθνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ αηνκηθψλ καζεκάησλ ζηηο δηνηθεηηθέο
δηεξγαζίεο αλαζέηνληάο ηνπο εμσδηδαθηηθά έξγα δηνηθεηηθήο θχζεο θαη λα πξνβαίλνπλ ζηε δεκηνπξγία νκάδσλ
εξγαζίαο απφ κέιε δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ, αληρλεχνληαο ηηο ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ,
δεμηφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη έλαλ θαιφ εγέηε (Everard&Morris, 1999).
Σέινο, ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά γηα ηε κεγαιχηεξε απνδνηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ θαη γηα ηελ θαηαμίσζε
ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ απνηειεί ε αλαηξνθνδφηεζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο δηαδηθαζίεο νκαδηθήο αμηνιφγεζεο
θαη απην-αμηνιφγεζεο ησλ δξάζεσλ πξσηνβνπιίαο θαη ηνπ ηξφπνπ πξνζέγγηζεο ησλ ηηζέκελσλ ζηφρσλ
(Καξαιήο, 2008). Μέζα απφ ηε ζπκκεηνρηθή αμηνιφγεζε, αθελφο γλσζηνπνηνχληαη ζε φιν ην ζχιινγν
δηδαζθφλησλ νη επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο θαη αθεηέξνπ κπνξνχλ λα γίλνληαη δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο κε
πξνηάζεηο απφ φια ηα κέιε ηνπ ζπιιφγνπ.
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Γηνίθεζε θαη Πνιηηηθή. (ζ. 239-293). Πάηξα: Βιιεληθφ Ώλνηρηφ Παλεπηζηήκην.
Υαηδεπαλαγηψηνπ, Π. (2008). Ο ξφινο ηεο θνπιηνχξαο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ.
ην: Οδεγφο Δπηκφξθσζεο: Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε θαη Αγσγή, (ζ. 213-230), Θεζζαινλίθε: ΏΠΘ.
ΝΟΜΟΗ
Νφκνο 1566/1985 (ΦΒΚ 167/Ώ/30-9-1985) "Ανκή θαη ιεηηνπξγία ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο".
Νφκνο 1824/1988 (ΦΒΚ 296/Ώ/30-12-1988) "Ρχζκηζεζεκάησλεθπαηδεπηηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο".
ΤΠΟΤΡΓΗΚΔ ΑΠΟΦΑΔΗ
Τ.Ώ. 3345/1988 (ΦΒΚ 649/β/2-9-1988) "Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Μνπζηθψλ ρνιείσλ".
Τ.Ώ. Φ.353.1/324/105657/Α1/2002 (ΦΒΚ 1340/β/16-10-2002)"Καζνξηζκφο ησλ ηδηαίηεξσλ θαζεθφλησλ θαη
αξκνδηνηήησλ ησλ πξντζηακέλσλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο, ησλ δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ΒΚ θαη ησλ ζπιιφγσλ
ησλ δηδαζθφλησλ."
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Πεξίιεςε
Δ κειέηε θαη ε ζπνπδαηφηεηα ηεο Αεκνθξαηίαο σο πνιηηεχκαηνο απνηειεί θχξην κέιεκα ηεο
ζχγρξνλεο πνιηηηθήο ζεσξίαο θαη γηα ην ιφγν απηφ έρνπλ αλαπηπρζεί εμεηδηθεπκέλεο βάζεηο δεδνκέλσλ
απνηχπσζεο ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο. Σα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ απνηππψζεσλ, ηα νπνία
θαηαιήγνπλ ζε εθζέζεηο ηεξαξρηθήο ηαμηλφκεζεο ηνπ βαζκνχ δεκνθξαηηθφηεηαο κηαο ρψξαο, αληαλαθινχλ ηελ
πνηφηεηα ηεο Αεκνθξαηίαο θαη ηαπηφρξνλα ρξεζηκνπνηνχληαη, εθηφο απφ εξεπλεηηθνχο ιφγνπο θαη απφ
θπβεξλεηηθνχο θαη κε νξγαληζκνχο επηδξψληαο πνιιέο θνξέο ζην ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ηε
ρξεκαηνδφηεζε ηεο.
Μηα Αεκνθξαηία βαζίδεηαη ζε έλα ζχλνιν αλεμάξηεησλ ιεηηνπξγηθψλ ζεζκψλ νη νπνίνη ζα πξέπεη,
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπλ ηελ λνκηκνπνίεζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δεκνθξαηηθήο ιεηηνπξγίαο,
λα εκπλένπλ εκπηζηνζχλε θαη λα πξεζβεχνπλ ζεβαζκφ ζηελ ειεπζεξία ηνπ αλζξψπνπ, θαζψο θαη θνηλσληθή θαη
αηνκηθή απηνλνκία, φπνπ νη αμίεο θαη νη θαλφλεο απηνζεζκίδνληαη, δειαδή δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ ίδηα ηελ
θνηλσλία θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ νη πνιίηεο ζπλεηζθέξνπλ δεκηνπξγηθά ζηε δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία ζεβφκελνη
ηνπο ζεζκνχο ηνπο.
H δεκηνπξγία κηαο βάζεο δεδνκέλσλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ζρεηίδεηαη άκεζα
κε ηα ελλνηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ έλλνηα ηεο Αεκνθξαηίαο θαη πνπ έρνπλ
θσδηθνπνηεζεί θαη θαζνξηζηεί κε έγθπξν θαη επηζηεκνληθφ ηξφπν. Γηα ην ιφγν απηφ, ε επηινγή εθείλσλ ησλ
θαηάιιεισλ κεηαβιεηψλ θαη δεηθηψλ νη νπνίνη δηεξεπλνχλ ηα ζεζκηθά ραξαθηεξηζηηθά κέηξεζεο ηεο
Αεκνθξαηίαο είλαη θαίξηα.
ηελεξγαζίααπηήπαξνπζηάδνπκεηηοθπξηφηεξεοαπφαπηέοηηοβάζεηοφπσορξεζηκνπνηνχληαηδηαρξνληθάζεπ
αγθφζκηνεπίπεδναπφδηεζλείονξγαληζκνχοθαηείλαηνη: CenterofSystemicPeace,FreedomHouse,
VarietiesforDemocracy (V-Dem), TheDemocracyBarometer,
WorldValueSurvey,InternationalInstituteforDemocracyandElectoralAssistance(IDEA).
θνπφο καο, κέζα απφ απηή ηελ θαηαγξαθή, είλαη λα γίλεη αληηιεπηή: α) ε δπζθνιία ζηαηηζηηθήο
απνηχπσζεο ηεο κέηξεζεο ηεο Αεκνθξαηίαο, β) ε πνιππινθφηεηα θαη ε δπζθνιία ηεο ζπζζσκάησζεο εθείλσλ
ησλ δεηθηψλ νη νπνίνη βαζίδνληαη ζε αμηφπηζηεο πεγέο δεδνκέλσλ πεξηνξίδνληαο φζν είλαη δπλαηφλ
ππνθεηκεληθέο αληηιήςεηο θαη ην ζηνηρείν ηεο κεξνιεςίαο, ππνζηεξίδνληαο ηελ εγθπξφηεηα ηνπ δείθηε θαη γ) ε
αλαγθαηφηεηα χπαξμεο δεδνκέλσλ ηα νπνία δηακνξθψλνπλ έλα νινθιεξσκέλν ελλνηνινγηθφ πιαίζην γηα ην ηη
ζεκαίλεη Αεκνθξαηία θαη Αεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία.
Ώπψηεξνο ζηφρνο είλαη λα αλαδεηρζεί ν ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο σο ζεζκνχ θαη λα απνηππσζεί ε
ζπκκεηνρή ηεο ζε απηνχο ηνπο δείθηεο θαη, άξα, ζηε γεληθφηεξε Αεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία.
Λέμεηο θιεηδηά: Αεκνθξαηία, Αείθηεο Μέηξεζεο, Βθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή
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1.

Δηζαγσγή

Δ Αεκνθξαηία, σο έλλνηα, ζρεηίδεηαη κε ηηο κεζφδνπο ιήςεο απνθάζεσλ απφ νκάδεο πνιηηψλ πνπ
ραξαθηεξίδνληαη απφ έλα είδνο ηζφηεηαο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ, ζε έλα νπζηαζηηθφ ζηάδην ηεο ζπιινγηθήο
ιήςεο απνθάζεσλ, νη νπνίεο δεζκεχνπλ φια ηα κέιε ηεο νκάδαο (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2018).
Ο Shapiro (2009) ζεσξεί φηη ν θαζνξηζκφο ηεο έλλνηαο ηεο Αεκνθξαηίαο ελέρεη κηα έληνλε πνιππινθφηεηα ε
νπνία ζεσξείηαη αδηαπξαγκάηεπηε ζηελ πνιηηηθή ζεσξία θαη πξαθηηθή. Παξφηη φκσο ν φξνο Αεκνθξαηία είλαη
επαιινίσηνο απηφ δελ ζεκαίλεη φηη έρεη απεξηφξηζην πεδίν. Δ εξκελεία ηνπ, έρεη ηφζν θαλνληζηηθφ φζν θαη
πεξηγξαθηθφ ραξαθηήξα,θαζψο επηδηψθεηαη λα εξκελεπηνχλ νη πξαγκαηηθέο αιιά θαη νη ζεσξεηηθέο πνιηηηθέο
γηα ην ηη ζα έπξεπε λα είλαη Αεκνθξαηία (Coppedge et. al., 2011). Βπίζεο, ε αμηνιφγεζε ηεο Αεκνθξαηίαο
κπνξεί λα γίλεη κέζα απφ δχν δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο, α) ζε ζρέζε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ηεο
ζπγθξηηηθά κε άιια πνιηηηθά ζπζηήκαηα θαη β) αλαθεξφκελνη ζηα εγγελή δεκνθξαηηθά πνηνηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία απνηππψλνληαη ζηε κεζνδνινγία εθαξκνγήο ηεο.Γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο,
έρνπλ αλαπηπρζεί πνιιαπιέο δηεζλείο βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ σο θχξην ζηφρνηελ εμεηδίθεπζε
αληηθεηκεληθψλ δεηθηψλ κέηξεζεο ηεο Αεκνθξαηίαο φπσο απηή ζπληίζεηαη ζε πνιιά πεδία, αίξνληαο
ππνθεηκεληθέο πξνζεγγίζεηο θαη εξκελείεο, φπσο ζα αλαιπζεί ζην πιαίζην ζηεο παξνχζαο εξγαζίαο.
Δ αιιειεμάξηεζε εθπαίδεπζεο θαη δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο είλαη ηφζν παιηά θαη έληνλε φζν
ζρεδφλ θαη ε ηζηνξία ηεο Αεκνθξαηίαο (Straume, 2016). Δ εθπαίδεπζε δηδάζθεη ηνπο αλζξψπνπο λα
αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο άιινπο θαη ζπγρξφλσο απμάλεη ηα νθέιε ηεο ζπκκεηνρήο ζηηο δηαδηθαζίεοδεκηνπξγίαο
κηαο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. Καζψο ε εθπαίδεπζε απμάλεη ηα νθέιε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ πνιίηε, απμάλεηαη θαη
ε ζπκκεηνρή ζηελ ππνζηήξημε ελφο αληηπξνζσπεπηηθνχ θαζεζηψηνο φπσο είλαη ε Αεκνθξαηία,κεηψλνληαο
παξάιιεια ηελ επηηπρία ησλ αληηδεκνθξαηηθψλ πξαμηθνπεκάησλ (Glaeseretal. 2007).
Δ ζηελή θαη πεξίπινθε ζρέζε κεηαμχΑεκνθξαηίαο θαη εθπαίδεπζεο έρεη απαζρνιήζεη αξθεηνχο
κειεηεηέο ζε δηάθνξεο ζηηγκέο ηεο ηζηνξίαο. (Glaeseretal. 2007, Papaioannouetal. 2008). Οη Acemoglu et al.
2005, ζεσξνχλ πσο ε εθπαίδεπζε πξνσζεί ηε Αεκνθξαηία, δηφηη επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε κηαο «θνπιηνχξαο ηεο
Αεκνθξαηίαο» θαη νδεγεί ζε κεγαιχηεξε επεκεξία, ε νπνία επίζεο, ζεσξείηαη φηη πξνθαιεί πνιηηηθή αλάπηπμε.
Βπίζεο, νη Alemán and Kim (2015) δηαπηζηψλνπλ φηη ε αχμεζε ησλ επηπέδσλ εθπαίδεπζεο βειηηψλεη ηα επίπεδα
ηεο Αεκνθξαηίαο θαη απηή ε επίδξαζε ηεο εθπαίδεπζεο είλαη πεξηζζφηεξν έληνλε ζηηο θησρφηεξεο νηθνλνκηθά
ρψξεο.
Δ ζπλεηζθνξά ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο έγθεηηαη ζηελ πξνζπάζεηα απνηχπσζεο ηεο
ζεκαληηθφηεηαο ηεο ζπκκεηνρήο ηεο εθπαίδεπζεο σο δείθηε κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο θαη ηνπ βαζκνχ
δεκνθξαηηθφηεηαο κηαο ρψξαο. Ώθφκα θαη ζηελ αξραία ειιεληθή Αεκνθξαηία, ε πνηφηεηα ζηελ πνιηηηθή θαη
ζπιινγηθή δσή αλαγλσξηδφηαλ σο άκεζν απνηέιεζκα ηεο θαιήο εθπαίδεπζεο.
Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη κεξηθέο αληηπξνζσπεπηηθέο Αηεζλείο ΐάζεηο κέηξεζεο ηεο Αεκνθξαηίαο
θαη επηρεηξείηαη κία απνηχπσζε ηνπ ξφινπ ηεο εθπαίδεπζεο ζε απηέο. Δ ρξήζε θαη ε θαηάιιειε εξκελεία ησλ
πξνηεηλφκελσλ δεηθηψλ ζεσξείηαη φηη ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη εξγαιείν θαηαλφεζεο θαη άξζεο
παξαλνήζεσλ γηα ηα ζεκειηψδε κεγέζε ηεο Αεκνθξαηίαο.
2.

Γηεζλείο Βάζεηο θαη Οξγαληζκνί κέηξεζεο ηεο Γεκνθξαηίαο

Freedom House
Ο κε θπβεξλεηηθφο νξγαληζκφο FreedomHouse, κεηαμχ άιισλ, εθδίδεη απφ ην 1973, κηα εηήζηα
αλαθνξά κε ηίηιν“Freedomintheworld”. ηελ αλαθνξά απηή, αμηνινγείηαη ε θαηάζηαζε ειεπζεξίαο ζε ρψξεο
ηνπ πιαλήηε φπσο απηή βηψλεηαη απφ ηα άηνκα. ηελ αλαθνξά ηνπ 2018 ζπκκεηείραλ πνιίηεο απφ εθαηφλ
ελελήληα πέληε ρψξεο θαη δεθαηέζζεξηο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. Πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ην αλ κηα ρψξα ή
γεσγξαθηθή πεξηνρή ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα ζπλνιηθή θαηάζηαζε Βιεπζεξίαο, κεξηθήο Βιεπζεξίαο ή θαζφινπ
Βιεπζεξίαο θαη επνκέλσο πνην είλαη ην επίπεδν ηεο Αεκνθξαηίαο ζην νπνίν αλήθεη, ρξεζηκνπνηνχληαη δχνθχξηεο
αξηζκεηηθέο αμηνινγήζεηο: α) γηα ηα πνιηηηθά δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ θαη β) γηα ηηο πνιηηηθέο (civil) ηνπο
ειεπζεξίεο.
Οη εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηα πνιηηηθά δηθαηψκαηα νκαδνπνηνχληαη ζε ηξεηο ππνθαηεγνξίεο πνπ
δηεξεπλνχλ: α) ηελ εθινγηθή δηαδηθαζία, β) ηνλ πνιηηηθφ πινπξαιηζκφ -ζπκκεηνρηθφηεηα, θαη γ) ηε
ιεηηνπξγηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θπβέξλεζεο. Ώληίζηνηρα, νη εξσηήζεηο γηα ηηο πνιηηηθέο
ειεπζεξίεο νκαδνπνηνχληαη ζε ηέζζεξηο ππνθαηεγνξίεο πνπ δηεξεπλνχλ: α) ηελ ειεπζεξία έθθξαζεο θαη ησλ
πεπνηζήζεσλ, β) ηελ ειεπζεξία ζην δηθαίσκα ηνπ ζπλαζξνίδνκαη θαη ηεο ζπκκεηνρήο ζε νξγαλψζεηο, γ) ηνπο
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θαλφλεο δηθαίνπ θαη δ) ηελ πξνζσπηθή απηνλνκία θαη πξνζηαζία ησλ αηνκηθψλ ειεπζεξηψλ
(Freedomhouse/report/methodology, 2018).
International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA)
Πξφθεηηαη γηα έλα δηαθξαηηθφ νξγαληζκφ, πνπ έρεη ζπζηαζεί κε ηε ζπκκεηνρή ηξηάληα ηεζζάξσλ
ρσξψλ θαη έρεη σο ζηφρν ηνπ ηελ πξνψζεζε ηεο Αεκνθξαηίαο. ηηο εθζέζεηο ηνπ πνπ
νλνκάδνληαηGlobalStateofDemocracyIndices , απεηθνλίδνληαη νη δεκνθξαηηθέο ηάζεηο ζε κηα ρψξα, ζε
πεξηθεξεηαθφ θαη παγθφζκην επίπεδν, αλαιχνληαο έλα επξχ θάζκα δηαθνξεηηθψλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ
ηεο Αεκνθξαηίαο ζε κηα ρξνληθή πεξίνδν απφ ην 1975 έσο ην 2015. Δ κειέηε επεθηείλεηαη ζε εθαηφλ πελήληα
πέληε ρψξεο ηνπ θφζκνπ. Οη δείθηεο κέηξεζεο ηεο Αεκνθξαηίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, απνηεινχληαη απφ
βαζκνχο θχξησλ θαη δεπηεξεπφλησλ ραξαθηεξηζηηθψλ αλά ρψξα θαη αλά έηνο. Σα δεδνκέλα απνηεινχλ ηα
ζεκέιηα ησλ θχξησλ κεηαβιεηψλ νη νπνίεο δηεξεπλψληαη απφ ελελήληα νθηψ δείθηεο πνπ έρνπλ επηιεγεί απφ κηα
πιεζψξα θνηλσληθψλ εξεπλεηψλ θαη νξγαληζκψλ.
Δ δηαθνξεηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελλνηνινγηθήο πξνζέγγηζεο ηεο Αεκνθξαηίαο, έγθεηηαη ζηελ
απνηχπσζε ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηνπο δεκφζηνπο θνξείο εθθνξάο γλψκεο θαη ιήςεο
απνθάζεσλ θαζψο θαη ζηελ ηζφηεηα θαη ην ζεβαζκφ κεηαμχ ησλ πνιηηψλ πνπ αζθνχλ απηφ ηνλ έιεγρν. Σα
ζεκειηψδε πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο Αεκνθξαηίαο ηα νπνία κειεηά ν ζπγθεθξηκέλνο
νξγαληζκφο είλαη: α) ε αληηπξνζσπεπηηθή Αεκνθξαηία, β) ε πξνζηαζία ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ηνπ
αλζξψπνπ, γ) ε άζθεζε ειέγρνπ ζηηο θπβεξλήζεηο, δ) ε ακεξφιεπηε δηαθπβέξλεζε θαη ε) ε ζπκκεηνρηθή
δέζκεπζε ησλ πνιηηψλ.
Οη δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηάηαμε δελ έρνπλ σο ζηφρν λα “θαηαηάμνπλ”
κηα ρψξα ζηηο δεκνθξαηηθέο, αιιά παξέρνπλ ζηνηρεία γηα ηηο δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο ηεο Αεκνθξαηίαο, θχξηα
θαη δεπηεξεχνληα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα απηήο. πλεπψο, νη δείθηεο επηηξέπνπλ ηνλ εληνπηζκφ ησλ
ηάζεσλ, απνθαιχπηνληαο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ παγθφζκηα θαηάζηαζε ηεο Αεκνθξαηίαο.

Center for Systemic Peace
Σν εξεπλεηηθφ θέληξν, CenterforSystemicPeace, θαηαγξάθεη ζηνηρεία πνιηηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζε
ρψξεο κε πιεζπζκφ πάλσ απφ 500,000 θαηνίθνπο (167ρψξεο ην 2014)απφ ην 1997. Μέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο
Polity έρεη δεκηνπξγεζεί κηα βάζε θσδηθνπνηεκέλσλ πιεξνθνξηψλ, βαζηζκέλε ζε επηζηεκνληθή έξεπλα φζνλ
αθνξά ηε ζπιινγή θαη ηελ πνζνηηθή αλάιπζε δεδνκέλσλ ζε πνιινχο ζεκαηηθνχο ηνκείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην
ζεκειηψδεο ζέκα ηεο πνιηηηθήο βίαο, ηεο επζξαπζηφηεηαοηεο δηαθπβέξλεζεο θαη ηηο επηπηψζεηο απηψλ ηφζν ζηηο
αλζξψπηλεο θνηλσληθέο ζρέζεηο φζν θαη ζηελ θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ ρσξψλ. Δ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ζρεηίδεηαη
κε ην φηη εμεηάδεη ηαπηφρξνλα, ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Αεκνθξαηίαο φπσο απηά απνηππψλνληαη ζε
θπβεξλεηηθνχο ζεζκνχο, παξά ζε δηαθξηηηθέο θαη ακνηβαία απνθιεηφκελεο κνξθέο δηαθπβέξλεζεο. Γηα ην ιφγν
απηφ ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην, πεξηιακβάλεη δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη απφ πιεξνθνξίεο κφλν γηα ηα φξγαλα
ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο θαη γηα ηηο πνιηηηθέο νκάδεο πνπ ελεξγνχλ ή αληηδξνχλ εληφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο
ηεο ελ ιφγσ αξρήο.
Ώλαγλσξίδνληαο φηη βαζηθφ ζεκέιην ηεο Αεκνθξαηίαο είλαη νη ελεκεξσκέλνη θαη ελεξγνί πνιίηεο,
ζπιιέγνπλ θαη θαηαγξάθνπλ δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα ηεο άζθεζεο πνιηηηθήο βίαο ηφζν ζηηο
θνηλσληθέο ζρέζεηο φζν θαη ζηελ θνηλσληθή αλάπηπμε θαη ζρεηίδνληαη κε ηηο εμήο δηαζηάζεηο θιεηδηά: α) ηεο
δηαθπβέξλεζεο, β) ηεο αλάπηπμεο (θπζηθήο θαη θνηλσληθήο) θαη γ) ησλ ζπγθξνχζεσλ ζε ηνπηθφ θαη παγθφζκην
επίπεδν.
Οη δείθηεο πνπ επηιέρζεθαλ απφ ην CenterforSystemicPeace, γηα ηελ έθζεζε ηνπ 2017, κε ηίηιν,
“Conflict, GovernanceandStateFragility” είραλ σο ζηφρν ηελ ηππνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαζψο είλαη
ζπγθξίζηκνη θαη δηαρξνληθνί(Marshall et al., 2017). Οπζηαζηηθάδχν είλαη νη θχξηνη δείθηεο, α) ηεο λνκηκφηεηαο
θαη β) ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη δηεξεπλνχληηο βαζηθέο ζπληζηψζεο: α) ηεο αζθάιεηαο, β) ηεο πνιηηηθήο,
γ)ηεο νηθνλνκηθήο θαηδ) ηεο θνηλσληθήο θαηάζηαζεο.
Barometer of Democracy
Πξφθεηηαη γηα έλα εξεπλεηηθφ πξφγξακκα πνπ ζηνρεχεη ζε κηα ζηξαηεγηθή κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο
Αεκνθξαηίαο (Merkeletal. 2018). Έρεη αλαπηχμεη έλα ζεσξεηηθφ πιαίζην γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο,
ζε ηξηάληα Αεκνθξαηίεο, κεηξψληαο θαη θαηαγξάθνληαο ηηο ιεπηέο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ηνπο.
Βπηηξέπεη ηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε κεηαμχ ρσξψλ κε εγθαηεζηεκέλεο Αεκνθξαηίεο θαη, θαζψο ζεσξείηαη φηη
ε Αεκνθξαηία είλαη κηα ζπλερήο δηαδηθαζία, δίλεη ηε δπλαηφηεηα κηαο θξηηηθήο παξαηήξεζεο ηεο δεκνθξαηηθήο
εμέιημήο ησλ ρσξψλ απηψλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Οη βαζηθέο αξρέο ηεο Αεκνθξαηίαο πνπ δηεξεπλά,
απνηππψλνληαη ζην ζρήκα 1. πνπ αθνινπζεί.
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ρήκα 1: ΐαζηθέο αξρέο ηεο Αεκνθξαηίαο
( http://www.democracybarometer.org/links_en.htmlΔκεξνκελία πξφζβαζεο 27-05-2018)
Οη ελλέα απηέο βαζηθέο αξρέο ππνδηαηξνχληαη ζε δεθανθηψ ( δχν γηα ηελ θάζε κηα) ζπληζηψζεο.
πλνιηθά εθαηφλ πέληε δείθηεο κέηξεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηηκψλ ζε πελήληα
ηξίαππνζπζηήκαηα ησλ δεθανθηψ ζπληζησζψλ ψζηε λα απνηππσζεί ε πνιχπιεπξε έλλνηα ηεο Αεκνθξαηίαο.
Varieties for Democracy (V-Dem)
Πξφθεηηαη γηα έλα δηεζλέο εξεπλεηηθφ πξφγξακκα πνπ μεθίλεζε ην 2013 θαη έρεη σο ζηφρν λα παξέρεη
ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε θαη κέηξεζε ηεο Αεκνθξαηίαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ έρεη δεκηνπξγεζεί κηα
πνιπδηάζηαηε θαη αλαιπηηθή βάζε δεδνκέλσλ πνπ αληαλαθιά ηελ πνιππινθφηεηα ηεο έλλνηαο ηεο Αεκνθξαηίαο
ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη πξσηετθή. ηε ζπγθεθξηκέλε βάζε ζπιιέγνληαη δεδνκέλα απφ εθαηφλ εβδνκήληα ηξεηο
ρψξεο ηνπ θφζκνπ γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ ην 1879 έσο ην 2017 (Coppedgeetal. 2018).
Οη βαζηθέο αμηαθέο κνξθέο ηεο Αεκνθξαηίαο ζηηο νπνίεο εζηηάδεη ε έθζεζε ηνπ 2018 είλαη:
Δ εθινγηθή αξρή ηεο Αεκνθξαηίαο, ζηελ νπνία ελζσκαηψλεηαη ε βαζηθή αμία ηεο ιήςεο
απνθάζεσλ απφ θπβεξλήζεηο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο πνιίηεο κέζσ πεξηνδηθψλ εθινγψλ.
Δ θηιειεχζεξε αξρή ηεο Αεκνθξαηίαο, πνπ ελζσκαηψλεη ηελ εγγελή αμία ηεο πξνζηαζίαο ησλ
αηνκηθψλ θαη κεηνλνηηθψλ δηθαησκάησλ απφ ελδερφκελε "ηπξαλλία" ηεο πιεηνςεθίαο θαη ηελ θξαηηθή
θαηαζηνιή.
Δ ζπκκεηνρηθή αξρή, ε νπνία εκπεξηέρεη ηηο αμίεο ηεο άκεζεο εμνπζίαο θαη ηεο ελεξγήο
ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζε φιεο ηηο πνιηηηθέο δηαδηθαζίεο.
Δ ζπκβνπιεπηηθή αξρή, πνπ θαηνρπξψλεη ηελ βαζηθή αμία πνπ απνδίδνπλ νη πνιηηηθέο
απνθάζεηο γηα ηελ επηδίσμε ησλ δεκφζησλ αγαζψλ.
Δ αξρή ηεο ηζφηεηαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη πιηθέο θαη άπιεο αληζφηεηεο αλαζηέιινπλ ηελ
πξαγκαηηθή ρξήζε ησλ επίζεκσλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ.
Σα ζηνηρεία πξνέξρνληαη απφ επίζεκα εζληθά έγγξαθα θαζψο θαη απφ αμηνινγήζεηο θνηλσληθψλ
επηζηεκψλ αλαθνξηθά κε επίζεκεο πνιηηηθέο πξαθηηθέο θαη ζπκκφξθσζε κε dejure θαλφλεο πεξηιακβάλνληαο
πεξηζζφηεξνπο απφ δηαθφζηνπο πέλεηα δείθηεο κέηξεζεο ηεο Αεκνθξαηίαο.ε κηα πξνζπάζεηα αληηθεηκεληθήο
πξνζέγγηζεο, αλαπξνζαξκφδνπλ κεηαβιεηέο πξνεγνχκελσλ εηψλπαξέρνληαο πιήξε εηθφλα ησλ ζηνηρείσλ πνπ
έρνπλ ζπιιερζεί θαη ησλ αιιαγψλ πνπ έρνπλ δηαπηζησζεί, απνηππψλνληαο πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο
Αεκνθξαηίαο(Coppedge et al. 2018).
World Values Survey
Ο νξγαληζκφο WorldValuesSurvey, παξέρεη δεδνκέλα ζρεηηθά κε θνηλσληθνπνιηηηζηηθέο θαη πνιηηηθέο
αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε παγθφζκην επίπεδν. Πεξηιακβάλεη δεηγκαηνιεπηηθέο έξεπλεο πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη ζε εζληθφ επίπεδν ζε πεξηζζφηεξεο απφ ελελήληα ρψξεο ηνπ θφζκνπ. Ώπφ ην 1981 πνπ
μεθίλεζε κέρξη ζήκεξα, έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί ηα απνηειέζκαηα έμη εξεπλψλ ελψ κέζα ζην 2019 πξφθεηηαη λα
νινθιεξσζεί ε έβδνκε, ε νπνία μεθίλεζε ην 2017. Δ έξεπλα δηεμάγεηαη εθαξκφδνληαο έλα εληαίν εθηελέο
εξσηεκαηνιφγην πνπ κεηξά ηηο πνιηηηζηηθέο αμίεο, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο πεπνηζήζεηο σο πξνο ην θχιν, ηελ
νηθνγέλεηα θαη ηε ζξεζθεία. Βπίζεο,θαηαγξάθεη ηε ζηάζε θαη εκπηζηνζχλε ησλ αλζξψπσλ απέλαληη ζε
πνιπκεξείο ζεζκνχο θαη ηελ εκπεηξία ηεο θηψρεηαο, ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο, θαη ηέινο
ηηο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο θαη ηηο νκνηφηεηεο κεηαμχ γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ θαη θνηλσληψλ.
ην εξσηεκαηνιφγην ηεο έβδνκεο WorldValueSurveyέρνπλ ζπκπεξηιεθζείλέαζέκαηα, φπσο ηα
δεηήκαηα ηεο δηθαηνζχλεο, ησλ εζηθψλ αξρψλ, ηεο δηαθζνξάο, ηεο ινγνδνζίαο θαη ηεο αίζζεζεο ηνπ θηλδχλνπ,
ηεο κεηαλάζηεπζεο, ηεο εζληθήο αζθάιεηαο θαη ηεο παγθφζκηαο δηαθπβέξλεζεο. Σν εξσηεκαηνιφγην είλαη
δηαξζξσκέλν ζε δεθαηέζζεξηο ζεκαηηθέο ππνελφηεηεο, σο εμήο: α) θνηλσληθέο αμίεο, ζηάζεηο θαη ζηεξεφηππα, β)
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θνηλσληθή επεκεξία, γ)θνηλσληθφ θεθάιαην, εκπηζηνζχλε θαη νξγαλσηηθή ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ, δ)
νηθνλνκηθέο αμίεο, ε) δηαθζνξά, ζη) κεηαλάζηεπζε, δ)κεηά-πιηζηηθφ δείθηε (post- materialist), ε)επηζηήκε θαη
ηερλνινγία, ζ)ζξεζθεπηηθέο αμίεο, η) αζθάιεηα, ηα) εζηθέο αμίεο θαη θαλφλεο, ηβ) πνιηηηθφ ελδηαθέξνλ θαη
πνιηηηθή ζπκκεηνρή, ηγ) πνιηηηθφο πνιηηηζκφο θαη ηα πνιηηηθά θαζεζηψηα, ηδ)δεκνγξαθία (Inglehartetal., 2014).
ιεο νη παξαπάλσ δηεζλείο βάζεηο θαη νξγαληζκνί έρνπλ σο θνηλφ ζηφρν ηελ ζηνηρεηνζέηεζε ηεο
αληηθεηκεληθήο ππφζηαζεο ηεο έλλνηαο ηεο Αεκνθξαηίαο, φπσο απηή ζπγθξνηείηαη απφ ζηνηρεία θαη δεδνκέλα,
ππεξβαίλνληαο ηηο αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο ηεο ππνθεηκελνπνίεζήο ηεο σο ηξφπνπ αληίιεςεο θαη εξκελείαο ηεο
απφ ηνπο πνιίηεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ,ζπληείλνπλ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ θνηλσληθνπνιηηηθνχ
πεξηβάιινληνο ηνπ παξειζφληνο, επηηξέπνληαο ζηελ πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή ζθέςε θαη πξαθηηθή λα ζρεδηάζεη
ην κέιινλ. Αηεζλείο θνξείο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε Παγθφζκηα Σξάπεδα, ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζηνηρεία απηψλ ησλ
βάζεσλ ζηηο αλαιχζεηο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα εξκελεχζνπλ ηηο ζπζρεηίζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ
θνηλσληθψλ παξαγφλησλ θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο

3.

Ο ξφινο ηεο Δθπαίδεπζεο

Μειεηψληαο ηνξφιν ηεο εθπαίδεπζεο ζηηο βάζεηο απηέο, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ζηηο ρψξεο κε πςειά
πνζνζηά δεκνθξαηηθήο ιεηηνπξγίαο επηδηψθεηαη κέζσ απηήο ε πξνψζεζε ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο
ησλδεκνθξαηηθψλ πνιηηηθψλ ζεζκψλ θαη πξαθηηθψλθαη ηεο πηνζέηεζεο απηψλ. Παξάιιεια, γίλεηαη θαλεξφ φηη
ε εθπαίδεπζε αλαιακβάλεη ηελ επζχλε ηεο απφθηεζεο απφ ηνπο λένπο εθείλσλ ησλ ηθαλνηήησλ πνπ ζα ηνπο
επηηξέςνπλ κειινληηθά λα αζθήζνπλ απνηειεζκαηηθά ηα πνιηηηθά θαη θνηλσληθά ηνπο θαζήθνληα.
Ο νξγαληζκφο FreedomHouse αλαιχνληαο ην βαζκφ ησλ πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ειεπζεξηψλ
δηεξεπλά ην επίπεδν αθαδεκατθήο ειεπζεξίαο θαη ην θαηά πφζν ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα είλαη απαιιαγκέλν
απφ εθηελή πνιηηηθή θαηήρεζε. Βπίζεο, ζηε κέηξεζε ηεο κεηαβιεηήο ηεο πξνζσπηθήο απηνλνκίαο θαη ησλ
αηνκηθψλ δηθαησκάησλ εξεπλάηαη ε δπλαηφηεηα ησλ πνιηηψλ λα κπνξνχλ λα επηιέγνπλ ηελ εθπαίδεπζε πνπ
επηζπκνχλ θαζψο θαη ηναλ ε πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε φισλ είλαη έλα ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλν
δηθαίσκα (Freedomhouse/report/methodology, 2018).
Γηα ηνλ νξγαληζκφ IDEA, ε εθπαίδεπζε, σο δείθηεο κέηξεζεο ηεο αξρήο πξνζηαζίαο ησλ ζεκειησδψλ
δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ, ζεσξείηαη φηη απνηειεί πεγή δχλακεο θαη ε κε παξνρή ηεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε
νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο αληζφηεηεο πνπ είλαη πνιχ πηζαλφλ λα επεθηαζνχλ θαη ζε άληζεο πνιηηηθέο επηξξνέο.
Οη πνιίηεο, πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο πξφζβαζεο ζε δνκηθά ζηνηρεία θνηλσληθήο επεκεξίαο, φπσο είλαη
ε βαζηθή εθπαίδεπζε πςειήο πνηφηεηαο, ψζηε λα ππνζηεξίδεηαη ε ηθαλφηεηα ηνπο λα είλαη πνιηηηθά δξαζηήξηνη
σο ελήιηθέο θαη ηαπηφρξνλα λα κεηψλνληαη ηα πνιηηηθά πιενλεθηήκαηα φζσλ βξίζθνληαη ζε θαιχηεξε,
θνηλσληθά ζέζε. Σα ζηνηρεία απηά ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ αξρή ηεο ηζνλνκίαο θαη ηεο θνηλσληθήο
Αεκνθξαηίαο (Skaaning , 2017).
ηε βάζε V-Dem, νη κεγάιεο αληζφηεηεοπξφζβαζεο ζηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο αιιά θαη παξνρήο
πνηνηηθήο εθπαίδεπζεο ζεσξείηαη φηη απνηεινχλ εκπφδην ζηελ άζθεζε πνιηηηθήο εμνπζίαο θαη ηελ defacto
απφιαπζε ηζφηηκσλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ απφ ηνπο πνιίηεο εηδηθά φηαλ δηεξεπλάηαη ε δεκνθξαηηθή αξρή ηεο
ηζφηεηαο θαη ηζνλνκίαο. Βπίζεο, ε αθαδεκατθή ειεπζεξία έθθξαζεο, απνηειεί ζηε ζπγθεθξηκέλε βάζε, δνκηθφ
ζηνηρείν ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηεο Αεκνθξαηίαο. εκαληηθφ ζηνηρείν επίζεο απνηειεί θαη ν κέζνο φξνο ησλ εηψλ
ζπνπδψλ γηα ηνπο πνιίηεο άλσ ησλ δεθαπέληε εηψλ (Coppedgeetal.,2018).
ηνλ νξγαληζκφBarometerofDemocracy, ε αληηπξνζσπεπηηθή ζπκκεηνρή φισλ ησλ ςεθνθφξσλ
αλεμαξηήησο εθπαηδεπηηθνχ ππφβαζξνπ ζηελ εθινγηθή δηαδηθαζία αλάδεημεο εθπξνζψπσλ είλαη βαζηθφο
δείθηεο ζηε κέηξεζε ηεο κεηαβιεηήο ηεο ζπκκεηνρηθφηεηαο, θαη γηα ην ιφγν απηφ θαηαγξάθεηαη ην
εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη κε ςεθνθφξσλ. Ώληίζηνηρα, νη δηαθνξέο ζην εθπαηδεπηηθφ
ππφβαζξν επηδξνχλ ζηε κέηξεζε ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο ζπκκεηνρήο ζε θνηλσληθέο δξάζεηο φπσο είλαη ε
ζπκκεηνρή ζε δηαδειψζεηο αιιά θαη ε ππνβνιή αλαθνξψλ ή άιινπ ηξφπνπ αλάδεημεο ησλ πξνβιεκάησλ
ιεηηνπξγίαο ηεο Αεκνθξαηίαο (Merkeletal., 2018).
χκθσλα κε ηηο εθζέζεηο ηνπ CenterofSystemicPeace, νη θνηλσληθέο επηπηψζεηο ησλ παξαηεηακέλσλ
θνηλσληθψλ ζπγθξνχζεσλ θαη ηεο πνιηηηθήο αδηαιιαμίαο ζπζζσξεχνληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, νδεγψληαο
ζε αηξνθία ιεηηνπξγίαο ησλ θνηλσληθψλ ζπζηεκάησλ, ζπληειψληαο ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζπλδξφκνπ αχμεζεο
ηεο αλαζθάιεηαο θαη ηεο ππαλάπηπμεο (Marshalletal.,2017). Σν ζχλδξνκν απηφ έρεη παξαηεξήζηκα θαη
κεηξήζηκα απνηειέζκαηα πνπ φπσο έρεη απνδεηρζεί ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε απηψλ ησλ θνηλσληθψλ
ζπγθξνχζεσλ δπζθνιεχνληαο ηελ επίιπζε ηνπο, ηδηαίηεξα φηαλ ζπλνδεχεηαη απφ απνπζία πνιηηηθήο βνχιεζεο.
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Δ έθζεζε ηνπ 2017, κειεηψληαο ηε δηάζηαζε ησλ θνηλσληθψλ ζπγθξνχζεσλ, εζηηάδεη ζηελ αιιειεπίδξαζε
ηξηψλ ζεκειησδψλ θνηλσληθψλ δηαζηάζεσλ ησλ θνηλσληθψλ ζπζηεκάησλ : α) ηε κνξθή δηαθπβέξλεζεο, β) ηηο
θνηλσληθέο ζπγθξνχζεηο θαη ηελ γ) εμέιημε, ε νπνία ζηεξίδεηαη ηαπηφρξνλα ζηελ αλάπηπμε ηνπ πνιηηηζκηθνχ
θαη αλζξψπηλνπθεθαιαίνπ θαη ηνπο θπζηθνχο πφξνπο. Ο δείθηεο ζξαπζηφηεηαο (fragilityindex) βαζκνινγείηαη
ζε εμαβάζκηα θιίκαθα θαη ιακβάλεη ππφςε ηνπ, ην κηθξφ- καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο, ηελ
πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα, ηε λνκηθή θαη ζεζκηθή ζσξάθηζε απηήο, ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε ηεο θαη ην θνηλσληθφ
- πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ.
Σέινο, νη εξεπλεηέο ηνπ WorldValuesSurvey έρνπλ εληνπίζεη πσο ε αχμεζε ησλ πφξσλ ελίζρπζεο ηνπ
αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ, φπσο είλαη ε εθπαίδεπζε θαη ε εμάπισζε ησλ αμηψλ απηνεθδήισζεο ησλ απιψλ
πνιηηψλ, νδεγνχλ ζηελ εκθάληζε δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο πνιίηεο λα απνθηήζνπλ
απμαλφκελε ειεπζεξία επηινγήο ζηνλ ηξφπν δσήο ηνπο θαη λα επηιέμνπλ ην πνιηηηθφ ηνπο θαζεζηψο. Ώπηή ε
δηαδηθαζία αλάπηπμεο επηηξέπεη θαη ελζαξξχλεη ηνπο αλζξψπνπο λα απαηηνχλ Αεκνθξαηία, νδεγψληαο ζε
αιιαγέο θαζεζηψηνο θαηδίλεη ην δηθαίσκα ζηνπο αλζξψπνπο λα θπβεξλνχλ ηε δσή ηνπο. Παξάιιεια, απφ ηα
επξήκαηα πξνθχπηεηφηη ε εκπηζηνζχλε ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα απνηειεί βαζηθφ δείθηε κέηξεζεο ηεο ζρέζεο
κεηαμχ πνιηηηθήο θαη θνηλσλίαο (Worldvaluessurvey/findings, 2018).
Δ νξζνινγηθή ζηάζκηζε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ ησλ βάζεσλ θαη νξγαληζκψλ κέηξεζεο ηεο
Αεκνθξαηίαο σο απφξξνηα ξεπκάησλ πνιηηηθήο ζθέςεο θαη πξνζέγγηζεο αιιά θαη ξεαιηζηηθήο ιεηηνπξγίαο
θξαηψλ θαη θνηλσληψλ απνδεηθλχεη φηη ε επίδξαζε πνπ έρεη ε εθπαίδεπζε θαη ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θάζε
ρψξαο ζην βαζκφ δεκνθξαηηθφηεηαο απηήο, είλαη έληνλε θαη νπζηαζηηθή. Ώπηφ εληζρχεηαη θαη απφ ηα
απνηειέζκαηα ελφο εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο δεκηνπξγίαο κηαο βάζεο δεδνκέλσλ κε δείθηεο κέηξεζεο ηνπ
κνξθσηηθνχ επίπεδνπ ησλ πνιηηψλ εθαηφλ ζαξάληα έμη 146 ρσξψλ, ζε κηα ρξνληθή πεξίνδν απφ ην 1950 έσο ην
2010. Πξνθχπηεη φηη ε ζχλδεζε κεηαμχ εθπαίδεπζεο θαη ζεκαληηθψλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ κεηαβιεηψλ
φπσο απηέο κνξθνπνηνχληαη ζε έλα δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα, κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηα ζεζκηθά φξγαλα
θαη ηελ πνιηηηθή ειεπζεξία ησλ πνιηηψλ είλαη έληνλε (BarroandLee, 2013).
Υαξαθηεξηζηηθή είλαη επίζεο ε έκθαζε πνπ δίλεηαη ζε επξσπατθφ επίπεδν ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ πνιίηε
(citizenshipeducation) ε νπνία κπνξεί λα νξηζηεί σο ε εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ απφ ηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία,
ψζηε λα γίλνπλ πνιίηεο κε θαζαξή ζθέςε, αλνηρηφκπαινη θαη θαιά ελεκεξσκέλνη ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο
απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσλία. Δ «θνηλσλία» εδψ πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ ηδηαίηεξε έλλνηα ελφο έζλνπο ζε
πεξηγεγξακκέλε επηθξάηεηα πνπ αλαγλσξίδεηαη σο θξάηνο (Eurydice, CitizenshipEducationatSchoolinEurope,
2017).
Βλδεηθηηθά παξαηίζεληαη θάπνηεο απφ ηηο εξσηήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ δχν βάζεηο, ην
FreedomHouse θαη ηε V-DEM, ψζηε λα πξνθχςνπλ ζηνηρεία γηα θάζε δείθηε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εθπαίδεπζε
θαη κειεηά ην βαζκφ δεκνθξαηηθφηεηαο θαη πνηφηεηαο ηεο Αεκνθξαηίαο κηαο ρψξαο. Οη εξσηήζεηο
παξνπζηάδνληαη κε ηε ζεηξά πνπ δηαηππψλνληαη ζηα εξσηεκαηνιφγηα ησλ δχν βάζεσλ. Δ θσδηθνπνίεζε θαη ε
αξίζκεζε είλαη ζχκθσλε κε ηε βάζε θαη ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ κεηαβιεηψλ έρνπλ παξαιεηθζεί ελδηάκεζεο
εξσηήζεηο δηαθνξεηηθνχ πεξηερνκέλνπ :

Α. Απφ ην Freedom House
“Civil Liberties
…………………………………………………………………………………………………………..
D. Freedom of Expression and Belief
…………………………………………………………………………………………………………..
Does the government place undue restrictions on religious education?
Does the government require religious education?
D3. Is there academic freedom, and is the educational system free from extensive political
indoctrination?
…………………………………………………………………………………………
Is the allocation of funding for public educational institutions free from political
manipulation?
Are teachers and professors at both public and private institutions free to pursue academic
activities of a political and quasi-political nature without fear of physical violence or intimidation by state or
nonstate actors
F4. Do laws, policies, and practices guarantee equal treatment of various segments of the population?
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Do members of such groups face legal and/or de facto discrimination in areas including
employment, education, and housing because of their identification with a particular group?
Do members of such groups face legal and/or de facto discrimination in areas including
employment, education, and housing because of their identification with a particular group?
G. Personal Autonomy and Individual Rights
…………………………………………………………………………………………
Do individuals enjoy freedom of movement, including the ability to change their place of
residence, employment, or education?‖(https://freedomhouse.org/report/methodology-freedom-world-2018
εκεξνκελία πξφζβαζεο 15-10-2018).
Β. Απφ ηε βάζε V-Dem
“Educational Equality
To what extent is high quality basic education guaranteed to all, sufficient to enable them to
exercise their basic rights as adult citizens?
What percentage of the primary school-aged population is enrolled in primary school
What percentage of the secondary school-aged population is enrolled in secondary
What percentage of the tertiary school-aged population is enrolled in tertiary school
Educational inequality
How unequal is the level of education achieved by the population aged 15 years and older?
Civil Liberty
Freedom of academic and cultural expression
Is there academic freedom and freedom of cultural expression related to political issues?‖(VDemCodebookv8, 2018).
ην δηάγξακκα 1, Απεηθόληζε ζπζρέηηζεο εθπαίδεπζεο θαη δεηθηώλ κέηξεζεο ηεο Γεκνθξαηίαο, πνπ
αθνινπζεί, απνηππψλεηαη ζπγθεληξσηηθά ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ δεηθηψλ κέηξεζεο ηεο Αεκνθξαηίαο κε
ηελ εθπαίδεπζε, φπσο ηεθκαίξεηαη απφ ηελ έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζην πιαίζην απηήο ηεο εξγαζίαο. Ώπφ θάζε
βάζε παξνπζηάδνληαη νη ζπγθεθξηκέλνη δείθηεο ζηνπο νπνίνπο ε ζπλεηζθνξά ηεο εθπαίδεπζεο ζην πεδίν ηεο
Αεκνθξαηίαο είλαη πεξηζζφηεξν έληνλε θαη αθξηβήο. Δ απεηθφληζε απηή έγηλε κεηά απφ ελδειερή κειέηε φισλ
ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη δεηθηψλ κέηξεζεο ηεο Αεκνθξαηίαο. Κχξηνο γλψκνλαο απηήο ηεο απεηθφληζεο είλαη ε
ζεκαληηθφηεηα, ε δηαρξνληθφηεηα θαη ε ηεξαξρηθή ζέζε ηεο εθπαίδεπζεο ζε θάζε δείθηε, φπσο πξνέθπςε απφ
ηα ζρεηηθά εξσηεκαηνιφγηα θαη ηα επίζεκα δηαζέζηκα ζηνηρεία απφ θξαηηθά αξρεία πνπ ρξεζηκνπνηεί ε θάζε
βάζε ελψ παξαιείπνληαη κε ζπλαθείο δείθηεο. Βίλαη πξνθαλέο φηη ε εθπαίδεπζε εκθαλίδεηαη ζε θάζε βάζε κε
παξφκνηα αιιά δηαθνξεηηθή ηεξάξρεζε απνηειψληαο φκσο πάληα δνκηθφ ζηνηρείν αλαθνξάο γηα ηηο ζεκειηψδεηο
αξρέο θαη αμίεο ηεο Αεκνθξαηίαο.
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ΒΑΔΗ – ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ
ΜΔΣΡΖΖ ΣΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
Freedom House

IDEA

CenterforSystemicPeace

Democracy Barometer

Varieties for Democracy
(V-Dem)

World Values Survey

ΓΔΗΚΣΔ

Civil Liberties

Freedom of Expression
and Belief

Fundamental Rights

- Social Rights and
Equality
……………
Educational Equality
- Civil Liberties
…………………..
Freedom of academic and
cultural expression

State Fragility

Equality

Political
Equality

- Social Indicators
………….
Social Effectiveness
…………..
HumanCapital
Development

- Equality of
participation

Educational
equality

Representative voter
turnout in terms of
resources
(no participation gap in
terms of education and
income).

Γηάγξακκα 1.
Ώπεηθφληζε ζπζρέηηζεο εθπαίδεπζεο θαη δεηθηψλ κέηξεζεο ηεο Αεκνθξαηίαο

Civil
Liberties

Politics and
Society

Freedom of
academic and
cultural
expression

Confidence:
Education System
Growing
action
resources, such as
education
………………..
Values that
matter: Education

πκπεξάζκαηα
Βπεηδή ηζηνξηθά ε Αεκνθξαηία είλαη έλαο φξνο πνπ επηδέρεηαη εξκελεηψλ, ζπκβνιηζκψλ, πξαθηηθψλ
θαη αλαπαξαζηάζεσλ ελψ ηαπηφρξνλα εκπεξηέρεη κεγάιν αξηζκφ παξαγφλησλ πνπ επηδξνχλ ζε θάζε πηπρή ηεο
πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο είλαη αλαγθαίν ε νπνηαδήπνηε ελδερφκελε αζάθεηα ή παξαλφεζε ζρεηηθά κε
απηήλ λα δηεπθξηλίδεηαη κε επηκέξνπο, ζπγθεθξηκέλνπο, κεηξήζηκνπο δείθηεο φπνπ απηφ είλαη δπλαηφλ, φπσο
παξνπζηάδεηαη κε ηηο δηεζλείο βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ κειεηψληαη ζην πιαίζην απηήο ηεο εξγαζίαο.
Δ εθπαίδεπζε σο δείθηεο κέηξεζεο ηεο Αεκνθξαηίαο, είλαη αληηιεπηφ φηη είλαη ζαθήο θαη αηηηαθή. Δ
αλάιπζε πνπ επηρεηξήζεθε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, δείρλεη φηη ε εθπαίδεπζε απνηειεί νπζηψδε
δείθηε κέηξεζεο ησλ ζεκειησδψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζχγρξνλσλ κνξθψλ – αληηπξνζσπεπηηθήο θαη άκεζεο
κνξθήο - ηνπ Αεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο, φπσο απηνί αλαιχνληαη ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ κειεηήζεθαλ.
Σακαζεζηαθά απνηειέζκαηαηεο εθαξκνγήο ζπγθεθξηκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ έρεη απνδεηρηεί
φηη ιεηηνπξγνχλ ζσξεπηηθάθαη αληαλαθιψληαη θνηλσληθά( Mainguetetal., 2006).Βπίζεο, ζπλδένληαη άκεζα κε
ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ησλ δεηθηψλ ζηηο πξναλαθεξφκελεο πξνζεγγίζεηο ελλνηνπνίεζεο, εξκελείαο θαη
θαηαλφεζεο ηεο Αεκνθξαηίαο. Βμάιινπ, είλαη γλσζηή ε αιιειεπίδξαζε Αεκνθξαηίαο θαη Βθπαίδεπζεο θαη ε
ηειηθή ζεηηθή αλαηξνθνδφηεζε κεηαμχ ηνπο. χκθσλα κε ηνλ Καζηνξηάδε, ε εθπαίδεπζε, σο βαζηθφο
θνηλσληθφο ζεζκφο, νθείιεη, κε κφληκα ζθιεξή δνπιεηά θαη κφρζν, λα δηακνξθψλεη ζπλεηδεηά ελεξγνχο πνιίηεο.
Πνιίηεοκε θξηηηθή ηθαλφηεηα, ακθηζβήηεζε αιιά θαη δεκηνπξγηθφηεηα, ησλ νπνίσλ ε γλψκε γηα ηα πνιηηηθά
ζέκαηα ζα έρεη ηελ ίδηα βαξχηεηα (Straume, 2013).
Δ ρξήζε θαη ε θαηάιιειε εξκελεία ησλ πξνηεηλφκελσλ δεηθηψλ κπνξεί λα απνηειέζεη εξγαιείν
θαηαλφεζεο θαη άξζεο παξαλνήζεσλ γηα ζεκειηψδε κεγέζε ηεο Αεκνθξαηίαο. Βιινρεχεη βέβαηα πάληα ν
θίλδπλνο επηιεθηηθήο εξκελείαο ησλ δεηθηψλ, θάηη φκσο πνπ φπσο πξνηείλεηαη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο
έξεπλαο, ζεξαπεχεηαη κέζσ ηεο πνιιαπιφηεηαο, ηεο πνηθηιίαο θαη ηνπ πινπξαιηζκνχ ησλ πεγψλ.
Παξά ην γεγνλφο φηη ηα νθέιε απφ ηελ θαηαγξαθή απηψλ ησλ δεδνκέλσλ είλαη πνιιαπιά θαζψο
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ελίζρπζε πνιηηηθψλ ζηήξημεο ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκηθψλ ζπληζησζψλ,
ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ζπιινγήο πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεδνκέλσλ γίλεηαη θαηά θχξην ιφγν απφ εξεπλεηηθά
πξνγξάκκαηα θαη ηδησηηθνχο θνξείο. Πξφηαζε καο ζα ήηαλ λα γίλεη κηα πνην ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα
ζπζηεκαηηθήο θαηαγξαθήο, ζε επίπεδα ρσξψλ θαη θπβεξλήζεσλ, ψζηε ν πινπξαιηζκφο ησλ πεγψλ θαη ησλ
ζηνηρείσλαιιά θαη ε πξνζβαζηκφηεηα ζε απηέο λα εληζρχζνπλ ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ,
πξνζηαηεχνληαο ηελ έλλνηα ηεο Αεκνθξαηίαο θαη ηε ζεζκηθή δφκεζε ηεο.
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1

ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Δ Αεκφζηα Βζπεξηλή Σερληθή Βθπαίδεπζε παξέρεηαη απφ ην θξάηνο ζε εξγαδφκελνπο πνιίηεο πνπ
αδπλαηνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ Δκεξήζηα Σππηθή Βθπαίδεπζε. Ώπηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηε
κφξθσζεηνπο θαη ηελ απφθηεζε ηππηθψλ πξνζφλησλ, ηα νπνία ζα ηνπο βνεζήζνπλ ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο
απνθαηάζηαζε ή εμέιημε θαη ηελ θνηλσληθή ηνπο άλνδν.Δ Βζπεξηλή Βθπαίδεπζε εληάζζεηαη ζηελ επίζεκε
Σππηθή Αεπηεξνβάζκηα Βθπαίδεπζε θαη δε ρξεζηκνπνηεί κεζφδνπο πνπ εθαξκφδνληαηζηηο δνκέο ηεο
Βθπαίδεπζεο Βλειίθσλ. κσο, ν καζεηηθφο πιεζπζκφο ησλ ζρνιείσλ απηψλ απνηειείηαη ζε κεγάιν πνζνζηφ
απφ ελήιηθα άηνκα, κε απνηέιεζκα ε εθπαίδεπζε απηή λα δέρεηαη ηζρπξέο επηδξάζεηο απφ ηελ παξνπζία ηνπο,
ζεφια ηα επίπεδα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. Σν γεγνλφο απηφ ηελ θαηαηάζζεη ζε κηα άηππε πξνέθηαζε ηεο
Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ζηα φξηα ηεο Βθπαίδεπζεο Βλειίθσλ.
θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ηελ
εθαξκνγή ησλ Ώξρψλ Βθπαίδεπζεο Βλειίθσλ ζε δχν Βζπεξηλά ΒΠΏ.Λ ηεο ΐ. Βιιάδαο (Κνδάλεο θαη
Βπφζκνπ –Θεζζαινλίθεο).Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ πξναλαθεξζέληα ζθνπνχ ρξεζηκνπνηήζεθε ε πνζνηηθή
κέζνδνο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία έιαβε ρψξα ζπιινγή πνζνηηθψλ δεδνκέλσλκε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ
θαη αθνινχζεζε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ πιεξνθνξηψλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη επεμεξγαζία ησλ
απνηειεζκάησλ, κε ην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSSStatistics 19.0.Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη, δελ ππάξρεη
δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε φηη αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ Ώξρψλ Βθπαίδεπζεο
Βλειίθσλ ζηα δχν Βζπεξηλά ΒΠΏ.Λ Κνδάλεο θαη Βπφζκνπ. ε γεληθέο γξακκέο, εθαξκφδνληαη νη Ώξρέο
Βθπαίδεπζεο Βλειίθσλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ θαη ζηα δχν Βζπεξηλά ΒΠΏ.Λ. θαη νη εθπαηδεπηηθνί είλαη πνιχ
ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ εθαξκνγή ησλ ελ ιφγσ αξρψλ ζηα δχν ζρνιεία.
ΛΔΞΔΗ-ΚΛΔΗΓΗΑ: εζπεξηλφ ζρνιείν, ηερληθή εθπαίδεπζε, εθπαίδεπζε ελειίθσλ, εθπαηδεπηήο ελειίθσλ,
αξρέο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ

ABSTRACT
Public Evening Vocational Education is provided by the state for working citizens who are unable to
attend regular, daytime courses. This allows them to gain education and qualifications in order to establish or
advancethemselvesprofessionally, and to improve their social standing. Evening education is included. in formal
Standard Secondary Education and does not use the methods applied in the structure of adult education.
However, the student body in such schools is made up in large part by adults, whose presence has a strong
effect at every level ofschool function. This fact classifies such schools as an informal extension of secondary
education within the boundaries of adult education.
The aim of this work is to investigate the views of teachers regarding implementation of adult
educational principles in two evening vocational high schools in northern Greece(Kozani and EvosmosThessaloniki). Results were achieved using a quantitative methodwhich involved collecting quantitative data by
means of questionnaires, followedby statistical analysis of the information and processing of the results using the
statistics packetSPSS Statistics 19.0. The results showed no difference of opinion among teachers regarding
implementation of adult educational principles at the two evening schools in Kozani and Evosmos. In general,
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the principles of adult education are employed to agreat extent in both schools and teachers are very satisfied
with how they are applied in both cases.
KEYWORDS: evening school, vocational education, adult
principles

education, adult

teacher, adult educational

ΔΗΑΓΧΓΖ
Με βάζε ην ζεζκηθφ πιαίζην σοΑεκφζηα Βζπεξηλή Βθπαίδεπζε, νξίδεηαη ε παξερφκελε απφ ην
θξάηνο Αεπηεξνβάζκηα Βθπαίδεπζε, ζηελ νπνία νη καζεηέο είλαη εξγαδφκελνηπνιίηεο πνπ αδπλαηνχλ λα
παξαθνινπζήζνπλ ηελ Δκεξήζηα Σππηθή Βθπαίδεπζε. Δ ελ ιφγσ εθπαίδεπζε παξέρεηαη θαηά ηηο εζπεξηλέο
ψξεο ηεο εκέξαο. Δ Unesco, ηελ θαηαηάζζεη ζηε ζπκπιεξσκαηηθή εθπαίδεπζε, πνπ ζηφρν έρεη ηελ
θαηαπνιέκεζε ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ θαη παξάιιεια ηελ εληάζζεη ζηελ ηππηθή εθπαίδεπζε πνπ νξγαλψλεηαη
απφ ην θξάηνο, παξέρνληαο πηζηνπνηεηηθφ αλαγλσξηζκέλν απφ ην Αεκφζην Βθπαηδεπηηθφ χζηεκα.
Κνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ φζσλ θνηηνχλ ζηελ Βζπεξηλή Βθπαίδεπζε είλαη ε εξγαζία. Καηά ζπλέπεηα, νη
εθπαηδεπφκελνηείλαη σο επί ησ πιείζηνλ ελήιηθεο πνπ εξγάδνληαη θαη πνπ δελ θαηφξζσζαλ έγθαηξα λα
νινθιεξψζνπλ ηε Αεπηεξνβάζκηα Βθπαίδεπζε ή πνπ αλαθάιπςαλ ηελ αλαγθαηφηεηά ηεο ζηε ηε κεηέπεηηα
πνξεία ηεο δσήο ηνπο. Ώμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη, ζε απηή γίλνληαη δεθηνί θαη αλήιηθνη εξγαδφκελνη
καζεηέο (ΐαθάιε & ΐαθάιε, 2009: 6-7).
Δ Βζπεξηλή Βθπαίδεπζε εληάζζεηαη ζηελ επίζεκε Σππηθή Αεπηεξνβάζκηα Βθπαίδεπζε θαη δε
ρξεζηκνπνηεί κεζφδνπο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο δνκέο ηεο Βθπαίδεπζεο Βλειίθσλ. κσο, ν καζεηηθφο
πιεζπζκφο ησλ ζρνιείσλ απηψλ απνηειείηαη ζε κεγάιν πνζνζηφ απφ ελήιηθα άηνκα, κε απνηέιεζκα ε
εθπαίδεπζε απηή λα δέρεηαη ηζρπξέο επηδξάζεηο απφ ηελ παξνπζία ηνπο, ζε φια ηα επίπεδα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο.
Σν γεγνλφο απηφ ηελ θαηαηάζζεη ζε κηα άηππε πξνέθηαζε ηεο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ζηα φξηα ηεο
Βθπαίδεπζεο Βλειίθσλ. Χζηφζν,ππάξρνπλ ζαθείο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ χιε θαη ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζε
ζρέζε κε ηα εκεξήζηα ζρνιεία.
χκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ Καςάιε θαη Παπαζηακάηε (2013: 45) ε Βθπαίδεπζε Βλειίθσλ ζα πξέπεη
λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο παξαθάησ αξρέο: α) Να νξγαλψλεηαη θαη λα ζρεδηάδεηαη επηκειψο απφ θαηάιιειν θαη
εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. β) Να πξνζθέξεηαη απφ εηδηθά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, ηα νπνία δηαζέηνπλ ηελ
απαηηνχκελε ππνδνκή θαη ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ. γ) Να πξνζαλαηνιίδεηαη ζηηο γεληθφηεξεο εκπεηξίεο δσήο
θαη ζηηο εηδηθφηεξεο επαγγεικαηηθέο εκπεηξίεο ηνπ ψξηκνπ ελήιηθα θαη λα ηηο αμηνπνηεί κε ηνλ θαηάιιειν
ηξφπν. δ) Οη εθδειψζεηο θαη ηα πξνγξάκκαηα ηεο λα θνηλνπνηνχληαη επξέσο ζηνπο εθπαηδεπνκέλνπο θαη λα
είλαη πξνζηηά ζε θάζε ελδηαθεξφκελν. ε) Να δηαζθαιίδεηαη κε θάζε ηξφπν ε πξναηξεηηθφηεηα ηεο ζπκκεηνρήο
ζηα πξνγξάκκαηα απηά. ζη) Οη εθπαηδεπφκελνη ζα πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηιέγνπλ ηα ηδξχκαηα θαη
ηηο εθδειψζεηο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, λα ζπγθαζνξίδνπλ ηνπο ζθνπνχο θαη ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο
θαη λα ιακβάλνπλ κέξνο ζε καζήκαηα θαη εθδειψζεηο κε αηνκηθή επζχλε.δ)Σέινο, ε επηηπρήο θαη ηθαλνπνηεηηθή
ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα πηζηνπνηείηαη απφ ην αληίζηνηρν ίδξπκα (Καςάιεο
& Παπαζηακάηεο, 2013: 45).
Βπίζεο, νη Κφθθνο θαη Ληνλαξάθεο (1998: 27-48) αλαθέξνπλ πσο ε δηδαζθαιία ησλ ελειίθσλ πξέπεη
λα είλαη επηθεληξσκέλε ζηνλ εθπαηδεπφκελν, λα ελεξγνπνηεί ηε ζθέςε, λα πξνσζεί ηε δξάζε, λα ιακβάλεη
ππφςε ηελ πξφηεξε εκπεηξία θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπ θαη θπξίσο, λα είλαη πξντφλ αιιειεπίδξαζεο
εθπαηδεπηηθψλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ.
Σν γεγνλφο φηη, ππάξρνπλ ειάρηζηεο κειέηεο ζηε ρψξα καο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ Ώξρψλ Βθπαίδεπζεο
Βλειίθσλ ζηελ Βζπεξηλή Βθπαίδεπζε, έδσζε ην έλαπζκα γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ε νπνία
απνηειεί ηκήκα Μεηαπηπρηαθήο Αηπισκαηηθήο Βξγαζίαο πνπ θαηαηέζεθε ζηε βηβιηνζήθε ηνπ Βιιεληθνχ
Ώλνηρηνχ Παλεπηζηεκίνπ.
θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ηελ
εθαξκνγή ησλ Ώξρψλ Βθπαίδεπζεο Βλειίθσλ ζε δχν Βζπεξηλά ΒΠΏ.Λ ηεο ΐ. Βιιάδαο.
ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ
Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο παξνχζαο κειέηεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε κεζνδνινγία ηεο πνζνηηθήο
πξνζέγγηζεο. Δ ζπιινγή ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο έγηλε κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ. Σα
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εξσηεκαηνιφγηα είλαη έληππα ζηα νπνία θαηαρσξνχληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνληαη απφ ηηο δηάθνξεο
δεηγκαηνιεπηηθέο κνλάδεο (Μάληδαξεο, 2004: 217). Πξνζθέξνπλ κηα ζρεηηθά απιή θαη άκεζε πξνζέγγηζε ζηε
κειέηε ησλ δηαθφξσλ ζηάζεσλ, αμηψλ, πεπνηζήζεσλ θαη θηλήηξσλ θαζψο επίζεο θαη ηνπ ηξφπνπ κεηαβνιήο
απηψλ (Robson, 2010: 275). Βπηπιένλ, ζπληεινχλ ζηε ζπγθέληξσζε κεγάινπ αξηζκνχ δεδνκέλσλ κε
νηθνλνκηθφ ηξφπν (Bell, 2001: 122), ηφζν απφ πιεπξάο ρξφλνπ φζν θαη ρξήκαηνο (Cohen&Manion, 2000: 389).
Ώθφκε, ιεηηνπξγνχλ σο θίιηξα, δειαδή κέζα κε ηα νπνία θαηεγνξηνπνηνχληαη νη δηάθνξεο απαληήζεηο (Javeau,
1996: 97).
Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ελ ιφγσ έξεπλαοεπηιέρζεθε δείγκα εθπαηδεπηηθψλ απφ δχν Βζπεξηλά ΒΠΏ.Λ.
ηεο ΐ. Βιιάδαο (Βζπεξηλφ ΒΠΏ.Λ. Κνδάλεο θαη Βζπεξηλφ ΒΠΏ.Λ. Βπφζκνπ). πλνιηθά, ζπιιέρζεθαλ 71
εξσηεκαηνιφγηα (40 εξσηεκαηνιφγηα απφ θαζεγεηέο ηνπ Βζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. Κνδάλεο θαη 31 εξσηεκαηνιφγηα
απφ θαζεγεηέο ηνπ Βζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. Βπφζκνπ). ηε ζπλέρεηα έγηλε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ πιεξνθνξηψλ
ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, κε ην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSSStatistics 19.0, ηα απνηειέζκαηα πξνζαξκφζηεθαλ ζε
Πίλαθεοφπσο παξαθάησ (Πίλαθεο Ώ & ΐ) θαη αθνινχζεζε επεμεξγαζία θαη εμήγεζε ησλ απνηειεζκάησλ.

Πίλαθαο Α: Βαζίδσ θάζε λέα γλψζε ζηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ
Βαζίδσ θάζε λέα γλψζε ζηηο
πξνυπάξρνπζεο
γλψζεηο ησλ
εθπαηδεπνκέλσλ

ΔΠΑΛ Κνδάλεο

ΔΠΑΛ Δπφζκνπ

πρλφηεηα

Πνζνζηφ

πρλφηεηα

Πνζνζηφ

N

%

N

%

Πνιχ ζπρλά

24

60,0

15

48,4

Ώξθεηά ζπρλά

12

30,0

11

35,5

Κάπνηεο θνξέο

2

5,0

5

16,1

Αελ απαληψ - Αελ έρσ γλψκε

2

5,0

0

0,0

Πίλαθαο Β : Γηδάζθσ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ φηη ζηελ Ζκεξήζηα Δθπαίδεπζε
Γηδάζθσ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν
απφ φηη ζηελ εκεξήζηα εθπαίδεπζε

ΔΠΑΛ Κνδάλεο

ΔΠΑΛ Δπφζκνπ

πρλφηεηα

Πνζνζηφ

πρλφηεηα

Πνζνζηφ

N

%

N

%

Πνιχ ζπρλά

24

60,0

14

45,2

Ώξθεηά ζπρλά

6

15,0

8

25,8

Κάπνηεο θνξέο

8

20,0

6

19,4

Βιάρηζηα

0

0,0

2

6,5

Καζφινπ

2

5,0

1

3,2

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη, νη εθπαηδεπηηθνί θαη ησλ δχν ζρνιείσλ (Βζπεξηλφ ΒΠΏΛ. Κνδάλεο ην
60% θαη Βζπεξηλφ ΒΠΏΛ. Βπφζκνπ ην 45,2%) πνιχ ζπρλά δηδάζθνπλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ φηη ζηελ
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Δκεξήζηα Βθπαίδεπζε, γεγνλφο πνπ έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε ηηο απφςεηο ησλKnowles(1978, φπ. αλαθ. ζηνλ
Jarvis, 2004: 140)ν νπνίνο αλαγλσξίδεηηελ χπαξμε ζαθνχο δηαρσξηζκνχ ζηνλ ηξφπν πνπ καζαίλνπλ νη
ελήιηθεο ζε ζρέζε κε ηνπο αλειίθνπο αιιά θαη ησλ Mocker θαη Noble (1981, φπ. αλαθ. ζην Jarvis, 2004: 255256) νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ φηη ν εθπαηδεπηήο ελειίθσλ, ζα πξέπεη λα αληηιακβάλεηαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα
πνπ απαηηεί ε εθπαίδεπζε ησλ ελειίθσλ απφ ηελ αληίζηνηρε ησλ αλειίθσλθαη λα εθαξκφδεη ηηο αξρέο κάζεζήο
ηνπο.
Σν 65% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ Βζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. Κνδάλεο θάλεη ρξήζε θαηάιιεινπ
εθπαηδεπηηθνχπιηθνχ πνιχ ζπρλά, ελψ ην 90,3% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ Βζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. Βπφζκνπ αξθεηά
ζπρλά,γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη ρξήζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη ζηα δχν ζρνιεία, πξαθηηθή πνπ έξρεηαη ζε
ζπκθσλία κε φζα αλαθέξνληαη απφ ηνπο Κφθθν θαη Ληνλαξάθε (1998: 230-234), Noye‟ θαη Piveteau (1999:
73), Courau (2000: 76-82) θαη Jarvis (2004: 201-203). Παξάιιεια, ην 60% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ Βζπεξηλνχ
ΒΠΏ.Λ. Κνδάλεο αμηνπνηνχλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο (Δ/Τ, internet) πνιχ ζπρλά, ελψ ην 67,7% ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ηνπ Βζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. Βπφζκνπ, αξθεηά ζπρλά, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί θαη ησλ δχν
ζρνιείσλ θάλνπλ ρξήζε επνπηηθψλ κέζσλ (Κφθθνο & Ληνλαξάθεο, 1998: 230-234 ∙ Noye‟ &Piveteau, 1999: 73
∙ Courau, 2000: 76-82 ∙ Jarvis, 2004: 201-203).
Σν60% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ Βζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. Κνδάλεο ππνζηεξίδνπλ φηη πξνζαξκφδνπλ ηε
δηδαζθαιία ζην επίπεδφ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, πνιχ ζπρλά, ελψ, ην 80,6% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ Βζπεξηλνχ
ΒΠΏ.Λ. Βπφζκνπ, εθαξκφδνπλ απηφ αξθεηά ζπρλά, πξαθηηθή πνπ έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε ηηο Ώξρέο
.Βθπαίδεπζεο .Βλειίθσλ (φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ εηζαγσγή). πνπ φξηζαλ νη Καςάιεο θαη Παπαζηακάηεο
(2013: 45), αιιά θαη κε φζα ξεηά αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία απφ ηνπο Mocker θαη Noble (1981: φπ. αλαθ.
ζην Jarvis, 2004: 255-256) πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ν εθπαηδεπηήο ελειίθσλ ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδεη ηε
δηδαζθαιία ζην επίπεδν ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο ξπζκνχο κάζεζεο θαη ηηο δπλαηφηεηέο
ηνπο.
Σν ίδην πνζνζηφ κε απηφ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθνησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ
Βζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. Κνδάλεο θαη ην 48,4% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ Βζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. Βπφζκνπ, νηθνδνκνχλ
ηε λέα γλψζε ζηηο ήδε ππάξρνπζεο γλψζεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Παξάιιεια, ην 75% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ
Βζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. Κνδάλεο θαη ην 71% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ Βζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. Βπφζκνπ αλαθέξνπλ φηη
ιακβάλνπλ ππφςε ηηο εκπεηξίεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ πνιχ ζπρλά,ζπκπεξηθνξά πνπ έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε ηηο
αξρέο κάζεζεο ελειίθσλ φπσο απηέο αλαθέξνληαη απφ ηνπο Κφθθν θαη Ληνλαξάθε (1998: 48), θαζψο θαη κε
ηηο απφςεηο ησλ Mocker θαη Noble(1981: φπ. αλαθ. ζην Jarvis, 2004: 255-256) θαη αιιά θαηRogers (1999: 9497). Βπίζεο, ην 45% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ Βζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. Κνδάλεο θαη ην 48,5% ηνπ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ
Βζπεξηλνχ
ΒΠΏ.Λ. Βπφζκνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ζπλδένπλ ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ κε ηελ
θαζεκεξηλφηεηα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ πνιχ ζπρλά θαη αξθεηά ζπρλά αληίζηνηρα. Ώπηφ έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε
ηνπο ηζρπξηζκνχο ησλ Knox, (1977: 435) θαη Noye΄&Piveteau, (1999: 104) νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ φηη, ην
ελδηαθέξνλ ησλ ελειίθσλ γηα θάπνην αληηθείκελν πεγάδεη απφ ηε ζεκαζία πνπ απηφ έρεη ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο
δσή.
Οη εθπαηδεπηηθνί θαη ησλ δχν Βζπεξηλψλ ΒΠΏ.Λ. (πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 70%)έρνπλ δεκηνπξγήζεη
αξκνληθέο ζρέζεηο κε ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο, ζπκπεξηθνξά πνπ έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε ηα εξεπλεηηθά
πνξίζκαηα ηνπ ΐεξγίδε (2006: 84) θαζψο επίζεο θαη κε ηηο απφςεηο ηνπ Κφθθνπ (2003: 212-213) ζρεηηθά κε
ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ. Έηζη, ην 60% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ Βζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. Κνδάλεο θαη ην
55% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ Βζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. Βπφζκνπ, ελζαξξχλνπλ ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ
εθπαηδεπνκέλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο.Ώπηή ε ζπκπεξηθνξά ζπλάδεη κε ηηο αξρέο κάζεζεο ελειίθσλ
φπσο απηέο νξίδνληαη απφ ηνπο Κφθθν θαη Ληνλαξάθε (1998: 27-45), θαζψο επίζεο θαη κε ηνπο ηζρπξηζκνχο
ησλ Mocker θαη Noble(1981: φπ. αλαθ. ζην Jarvis, 2004: 255-256), αιιά θαηJarvis (2004, φπ. αλαθ. ζηε
Γηαλλαθνπνχινπ, 2008: 307) γηα ηηο ηθαλφηεηεοπνπ πξέπεη λα έρεη ν εθπαηδεπηήο ελειίθσλ.
Σέινο, φζνλ αθνξά ηε δηδαζθαιία καζεκάησλ ζε ρψξνπο εθηφο ζρνιείσλ ην 32,5% ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ηνπ Βζπεξηλφ ΒΠΏ.Λ. Κνδάλεο δήισζαλ πσο δελ ην πξάηηνπλ απηφ θαζφινπ. Ώληίζεηα, ην 41,9% ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ηνπ Βζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ, Βπφζκνπ, ηζρπξίδνληαη φηη ην πξάηηνπλ απηφ θάπνηεο θνξέο.
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ΤΕΖΣΖΖ
Ώπφ ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ παξαηεξνχκε φηη, ζεκαληηθφο αξηζκφοπαηδαγσγηθψλ θαη
δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ νη νπνίεο ελαξκνλίδνληαη κε ηηο Ώξρέο Βθπαίδεπζεο Βλειίθσλ ζπλαληψληαη πνιχ ζπρλά
θαη ζηα δχν ζρνιεία. Πην ζπγθεθξηκέλα, πνιχ ζπρλά απαληψληαη θαη ζηα δχν Βζπεξηλά ΒΠΏ.Λ. νη παξαθάησ
πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ:
 Αηδάζθσ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ φηη ζηελ Δκεξήζηα Βθπαίδεπζε
 Οηθνδνκψ ηε λέα γλψζε ζηηο ήδε ππάξρνπζεο γλψζεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ
 Καηά ηε δηδαζθαιία ιακβάλσ ππφςε ηηο εκπεηξίεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ
 Αεκηνπξγψ αξκνληθέο ζρέζεηο κε ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο
 Βλζαξξχλσ ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο
Ώπφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη φηη, πςειφ πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξεί φηη εθαξκφδεη ηηο
παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο πνπ ζπλάδνπλ κε ηελ Βθπαίδεπζε Βλειίθσλ. Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί λα απνδνζεί ζε
ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο ηδηνζπγθξαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Εαθσβίδεο, 1998: 295 ∙ Κσηζίθεο,
2000: 221 ∙ Freire, 2006 φπ. αλαθ. ζηε Λεπζεξψηνπ 2009: 277), θαζψο επίζεο θαη ηηο επηθνηλσληαθέο (Κφθθνο,
2003: 208), ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη πξνζσπηθέο ηνπο δεμηφηεηεο (Jarvis, 2004: 158). Ώθφκε, κπνξεί λα απνδνζεί
θαη ζε γλψζεηο άιισλ επηζηεκψλ φπσο π.ρ ηεο ςπρνινγίαο θαη ηεο θνηλσληνινγίαο (Κφθθνο, 2003:207).
Ώμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, δηαθνξνπνηήζεηο εληνπίζηεθαλ ζηηο παξαθάησ πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ:


Κάλσ ρξήζε θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ



Ώμηνπνηψ ηηο λέεο ηερλνινγίεο



Πξνζαξκφδσ ηε δηδαζθαιία ζην επίπεδν ησλ εθπαηδεπνκέλσλ

 πλδέσ ηε δηδαζθαιία κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ
φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ Βζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. Κνδάλεο εθαξκφδνπλ απηέο ηηο πξαθηηθέο πνιχ ζπρλά,
ελψ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ Βζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. Βπφζκνπ ηηο εθαξκφδνπλ αξθεηά ζπρλά. Πηζαλφλ,
νη
εθπαηδεπηηθνί ηνπ
Βζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. Κνδάλεο λα έρνπλ πεξηζζφηεξα έηε πξνυπεξεζίαο ζε δνκέο
Βθπαίδεπζεο Βλειίθσλ, ζε ζρέζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο ηνπ Βζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. Βπφζκνπ (Σζέθνπξαο, 2003:
123).

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Ώπφ ηα απνηειέζκαηα θαη ηε ζπδήηεζε ηεο εξγαζίαο απηήο, κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ηα παξαθάησ
ζπκπεξάζκαηα:
1) Αελ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ δχν Βζπεξηλψλ ΒΠΏ.Λ
Κνδάλεο θαη Βπφζκνπ, νη νπνίνη ζε γεληθέο γξακκέο είλαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ εθαξκνγή ησλ
Ώξρψλ Βθπαίδεπζεο .Βλειίθσλ. ζηα δχν ζρνιεία.
2) Γεληθά, νη Ώξρέο Βθπαίδεπζεο Βλειίθσλ εθαξκφδνληαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ θαη ζηα δχν ζρνιεία.
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ΔΜΒΑΘΤΝΟΝΣΑ ΣΗ ΔΝΝΟΗΔ ΣΖ ΑΔΗΦΟΡΗΑ ΜΔΧ ΣΖ ΣΔΥΝΖ

Δηξήλε Ησαλλίδνπ,
πληνλίζηξηα Βθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ,Βθπαίδεπζεο γηα ηελ Ώεηθνξία
Παλαγηψηεο Σδηψλαο,
Ώιεμάλδξεην ΣΒΕ Θεζζαινλίθεο
Πεξίιεςε
ηελ εξγαζία απηή γίλεηαη κία πξνζπάζεηα αλάδεημεο ηνπ ξφινπ ηεο ηέρλεο ζηελ εκβάζπλζε ηεο θαηαλφεζεο
ησλ ελλνηψλ ηεο αεηθνξίαο. Υξεζηκνπνηψληαο αξρηθά έλαλ πίλαθα ηνπ VanGogh πνπ αλαπαξηζηά ηα
θζαξκέλα παπνχηζηα κηαο αγξφηηζζαο, θαη θαηφπηλ έλα επηδξαζηηθφ θείκελν ηνπ θηινζφθνπ
MartinHeideggerγηα απηφλ ηνλ πίλαθα, επηρεηξείηαη κία ζπλδπαζηηθή εθαξκνγή ηνπ αηζζεηηθά άξηηνπ
εηθαζηηθνχ εξεζίζκαηνο κε ηνλ πεξηεθηηθφ θηινζνθηθφ ιφγν γηα ηελ εμεξεχλεζε ησλ λνεκάησλ ηεο
αεηθνξίαο, γηα έλαλ αλαζηνραζκφ επάλσ ζε αξρηθέο ζθέςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηειηθά, γηα κία
νινθιεξσκέλε πνιπζρηδή πξνζέγγηζε ησλ ελλνηψλ ηεο. Δ εξγαζία νινθιεξψζεθε κε κία νκάδα
κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, θαη απνηειεί κηα πνηνηηθή πξνζέγγηζε θαζψο αθνινπζείηαη έλα κνληέιν αξρηθήο
έθζεζεο ζηνλ πίλαθα, παξαηήξεζεο, θαηαηγηζκνχ ηδεψλ, ζπδήηεζεο, κειέηεο ηνπ θεηκέλνπ θαη
επαλαζχλζεζεο ησλ αξρηθψλ λνεκάησλ. Δ έθζεζε ζηελ ηέρλε θαίλεηαη λα έρεη κεγάιε επίδξαζε ζηνλ
αλαζηνραζκφ επάλσ ζε αξρέγνλεο έλλνηεο, γίλεηαη απνδεθηή κε ηθαλνπνίεζε θαη θαίλεηαη λα απαληά θαη λα
αλαδεηθλχεη ηηο αγσλίεο θαη ηηο ειπίδεο ησλ ζπκκεηερφλησλ.
Λέμεηο Κιεηδηά: Πεξηβάιινλ, Βθπαίδεπζε, Σέρλε, Ώεηθνξία
1. Δηζαγσγή: Σέρλε θαη Δθπαίδεπζε
Δ ζπκβνιή ηεο ηέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε έρεη αλαδεηρζεί κε πνιιαπινχο ηξφπνπο. Δ επαθή κε ηελ
ηέρλε είλαη γλσζηφ φηη αλαπηχζζεη ηελ δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ θξηηηθή ζθέςε. Ώλαπηχζζεη ηελ θαληαζία,
θαη πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηνλ Ώκεξηθαλφ παηδαγσγφ John Dewey (Dewey 1980) ηα έξγα ηέρλεο
εκθνξνχληαη απφ ηελ θαληαζηαθή δηάζηαζε πνπ ηνπο πξνζδίδεη ν θαιιηηέρλεο θαη γηα λα θαηαλνήζνπκε ηα
κελχκαηα ηνπο επηζηξαηεχνπκε ηε δηθή καο θαληαζία θαη, έηζη, ε αηζζεηηθή εκπεηξία είλαη βαζχηεξε απφ ηηο
ζπλήζεηο εκπεηξίεο πνπ απνθνκίδνπκε απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα.
Ώληίζηνηρα, δηαβάδνληαο ινγνηερλία, ν αλαγλψζηεο θαιείηαη λα δψζεη λφεκα ζην πεξηερφκελν
θαηκέζααπφ́ απηή́ ηε δηεξγαζία ππνθηλείηαη ζην έπαθξν ε θαληαζία θαη ε ζηνραζηηθή ηθαλφηεηά ηνπ
. Γίλεηαη
ζπλ-δεκηνπξγφο ηνπ έξγνπ, θαζψο ην επαλαζπλζέηεη θαη ην θαηαλνεί́ (Sartre 2008).
ην πεδήν ηεο Παηδαγσγηθήο Φπρνινγίαο , ε αηζζεηηθέ εκπεηξήα θαζηζηά δπλαηή ηελ επεμεξγαζία
ζπκβφισλ κέζσ ησλ νπνήσλ εθθξάδνληαη νιηζηηθά λνήκαηα θαη πξνζεγγίδνληαη πνιπδηάζηαηεο πηπρέο ηεο
πξαγκαηηθφηεηαο, πέξαλ ησλ νξζνινγηθσ́λ επηρεηξεκάησλ
, δηεγείξνληαο έηζη πνιιαπιά είδε
λνεκνζχλεο(Gardner 1983, 1990).
Βπηπξφζζεηα, ε ηέρλε εμνηθεηψλεη κε ηνλ αληηζπκβαηηθφ ηξφπν ζθέςεο. πκβάιιεη έηζη ζηελ
αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο θξηηηθήο ζθέςεο. Βμάιινπ ηα απζεληηθά έξγα ηέρλεο πξαγκαηεχνληαη
ζεκαληηθέο αιήζεηεο, απαηηνχλ πλεπκαηηθή εγξήγνξζε θαη απνδίδνπλ ηειηθά κηα πνιχπιεπξε δηάζηαζε ηεο
πξαγκαηηθφηεηαο. Οδεγνχλ κε απηφ ηνλ ηξφπν ζε κηα νιηζηηθή θαη ζπλζεηηθή επεμεξγαζία φισλ ησλ πηπρψλ
ελφο ζέκαηνο, θάηη πνπ ζεσξείηαη πνιχηηκν θαη αλαγθαίν ζε ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο κεζφδνπο φπσο πρ. ηεο
Xεηξαθεηηθήο Μάζεζεοηνπ PaoloFreire(Freire 1977).
Ώληίζηνηρα ζην ζεσξεηηθν́ πεδήν ηεο Mεηαζρεκαηίδνπζαο Mάζεζεο, έλα απφ ηα αληηθείκελα ηνπ νπνίνπ
είλαη ε ρξήζε ηεο ηέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε
, ν Mezirow αλαθέξεηαη ζε κία «δηεξγαζία θαηά ηελ νπνία
κεηαζρεκαηίδνπκε πξνβιεκαηηθά πιαίζηα αλαθνξάο (λνεηηθέο ζπλήζεηεο θαη λνεκαηνδνηηθέο πξννπηηθέο ) έηζη
ψζηε απηά λα γήλνπλ πεξηζζν́ηεξν πνιπζρηδέ , ζηνραζηηθά θαη δεθηηθά ζηελ αιιαγή» (Mezirow, 2009, ζ.129).
Ώμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ήδε απφ ηελ αξραηφηεηαν Πιάησλ ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ λέσλ
αλζξψπσλ ππνζηήξηδε φηη νη ηέρλεο κπνξνχλ κέζσ ησλ αηζζήζεσλ λα εηζάγνπλ ζηελ ςπρή ησλ παηδηψλ ηηο
θαζαξέο κνξθέο,πνιχ πξηλ σξηκάζεη αθφκα ζε απηά ε δχλακε ηνπ ιφγνπ (Πιάησλ, Πνιηηεία Γ‘).
εκαληηθή είλαη θαη ε ζπκβνιή ζε απηφ ην δήηεκα απφ ηνπο ζηνραζηέο ηεο ζρνιήο ηεο
Φξαλθθνχξηεο Adorno, Horkheimer θαη Marcuse(Bronner 2011,· Brookfield2005). Τπνζηεξίδνπλ πσο ε δνκή
ησλ ζεκαληηθψλ έξγσλ ηέρλεο πεξηέρεη ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπαλίσο απαληψληαη ζε θνηλσληθνχο ζεζκνχο.
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Έηζη μεπεξλά ηελ εξγαιεηαθή νξζνινγηθφηεηα θαη ηνλ θνκθνξκηζκφ. Άξα κπνξεί λα καο απεγθισβίδε η απφ
ηηο θπξίαξρεο λφξκεο θαη λα ακθηζβεηήζεη ηηο παξαδνρέο ησλ πθηζηάκελσλ θνηλσληθψλ θαη παξαγσγηθψλ
ζρέζεσλ.
Σέινο ζεκαληηθή ε ζπκβνιή ζηε θηινζνθία, φπνπ ζχκθσλα κε ηελ θηιφζνθν M.Nussbaum ηα έξγα
κε πςειέ ινγνηερληθέ αμήα απνηεινπ́λ πνιπδηάζηα
ηεο πεγέο ηδεσ́λ , πνπ καο βνεζνχλ λα βξίζθνπκε
ζπζρεηηζκνχο θαη αλαινγίεο κε ηηο δηθέο καο αλαδεηήζεηο , αγσλίεο θαη ειπίδεο. πκπιεξψλνπλ θαη εθιατθεχνπλ
έηζη ηε ζχλζεηε, αθεξεκέλε θαη ζεσξεηηθή πθή ησλ θηινζνθηθψλ έξγσλ( Nussbaum 2015).
Δ πνιπζρηδήο παηδεπηηθή αμία ελφο έξγνπ ηέρλεο βνεζά ζηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ηεο
πξνζσπηθφηεηαο ηνπ λένπ αλζξψπνπ ζε γλσζηηθφ, εζηθφ, θνηλσληθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν. Μπνξεί λα
ππνζηεξίμεη θάπνηνο φηη νη ηέρλεο ζπκπιεξψλνπλ ηηο επηζηήκεο εθφζνλ θαιιηεξγνχλ δηαθ νξεηηθνχο ηξφπνπο
ζπιινγηζκνχ θαη δηδάζθνπλ ηελ απνθιίλνπζα θαη φρη ηελ ζπγθιίλνπζα ζθέςε.Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη θαη νη
ηδέεο γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ SirKenRobinson. χκθσλα κε απηφλ εθπαίδεπζε πξέπεη λα αλαπηχζζεηαη ζε
ηξία κέησπα. Πξψηνλ ζα πξέπεη λα πξνσζεί ηελ πνιπκνξθία θαη λα ελζαξξχλεη ηελ εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε.
Να πξνσζεί ηελ πεξηέξγεηα θαη ηέινο λα αθππλίζεη ηελ δεκηνπξγηθφηεηα κέζσ ελαιιαθηηθψλ δηδαθηηθψλ
δηαδηθαζηψλ πνπ έρνπλ ιηγφηεξε έκθαζε ζηελ ηππνπνίεζε.Υαξαθηεξηζηηθή νκηιία ηνπ είλαη απηή κε
ηίηιν:„Σν ζρνιείν πνπ ζθνηψλεη ηελ δεκηνπξγηθφηεηα‟ φπνπ βαζηθά ππνζηεξίδεη ηελ εηζαγσγή ηεο ηέρλεο ζηε
δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο(Robinson 2012).
Δ ζπδήηεζε γηα ηελ ηέρλε σο εξγαιείν εθπαίδεπζεο ζπγθεθξηκέλα γηα ην πεξηβάιινλ εζηηάδεη
νπζηαζηηθά ζην εξψηεκα θαηά πφζνλ ε ηέρλε κπνξεί λα ππεξβεί ή λα επαλαπξνζδηνξίζεη ην ξφιν ηεο
πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, αμηνπνηψληαο φιε ηε ζεκαληηθή δπλακηθή πνπ θαηαγξάθεθε παξαπάλσ.
Πιεζψξα πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ζπλεγνξνχλ ζε απηφ, εζηηάδνληαο ζε πξνγξάκκαηα γηα
ην δάζνο, ηε βηνπνηθηιφηεηα ηελ αλαθχθισζε θιπ. ρξεζηκνπνηψληαο landart, δσγξαθηθή θαη θαηαζθεπέο,
παξαζηαηηθέο αθφκε θαη δξακαηηθέο ηέρλεο (ηαζνπνχινπθ.α. 2009, Καλδεξάθεθ.α. 2015, Μάξθνπ 2015).
Ληγφηεξεο είλαη νη πξνζεγγίζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε ρξήζε ησλ ηερλψλ γηα ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε
ελειίθσλ (Κνπηζνχθνοθ.α. 2017).
2. Μνληέια πξνζέγγηζεο ηεο Σέρλεο ζηελ Δθπαίδεπζε
Σα θχξηα κνληέια πξνζέγγηζεο ηεο ηέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε εήλαη ησλ Feldman, Broudy, Anderson θαη
Perkins:
ην
κνληέιν
Feldman(Feldman1967)
ε πξνζέγγηζεελν́οέξγνπηέρλεογήλεηαηκέζααπν́
ηέζζεξηοαιιεινζρεηηδφκελεοθάζεηο: πεξηγξαθή, αλάιπζε, εξκελεία θαη αμηνιφγεζε.
Σν κνληέιν ηνπ
Broudy(Broudy1972)
εζηηάδεη ζηνλ ηνκέαελεξγνπνήεζεο ησλ
αηζζεηηθψλπαξαηεξήζεσλελφοέξγνπηέρλεο (πρ. αλαδήηεζεζρεκάησλ, φγθσλ) θαη ζηελ εθθξαζηηθφηεηα πνπ
απηφ απνπλέεη.
ην κνληέιν ηνπ Anderson(Anderson1993) αξρηθά ν εθπαηδεπν́κελνοπξνρσξά ζηε δηαηπ́πσζε κηαο
ελζηηθηψδνποαληίδξαζεο γηα ην έξγν πνπ παξαηεξεί
.Δ ζπλνιηθή δηαδηθαζία πεξηιακβάλε
η ηηο
εμήοζηνραζηηθέοδηεξγαζίεο: αξρηθή αληίδξαζε, πεξηγξαθή, εξκελεία, αμηνιφγεζε.
Σέινο, ζχκθσλα κε ηνλ Perkins(Perkins 1994)ε πξνζέγγηζεέξγσληέρλεογήλεηαηθαηά ηέηνηνηξν́πνσ́ζηε
ν παξαηεξεηέο λα κπνξεή λα δηαθξήλεη : α) ηηο βαζηθέοδξάζεηο πνπ ελεξγνπνηνχλ ηε ζηνραζηηθή δηάζεζε , β) ηηο
πηζαλέοεξσηήζεηο πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ηε ζηνραζηηθή δξάζε
, γ) ηηο δηδαθηηθέοελέξγεηεο πνπ
ρξεηάδεηαη λα θάλεηθάπνηνοπξνθεηκέλνπ λα πξνθαιέζεηζηνραζκφ. Σειηθά, κε ην κνληέιν απηφ πνπ ζεσξείηαη πην
νινθιεξσκέλν, ν παξαηεξεηήο αλαπηχζζεη ηεθκεξησκέλε επηρεηξεκαηνινγία γηα ην έξγν θαη δελ αξθείηαη ζε
απιή παξαηήξεζε ή απιή δηαηχπσζε αμηνινγηθψλ θξίζεσλ ηεο κνξθήο „κνπ αξέζεη/δελ κνπ αξέζεη‟.
3. Ζ δηδαθηηθή παξέκβαζε
θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξέκβαζεο ήηαλ ε αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηνπ ζηνραζκνχ κίαο
νκάδαο πεξίπνπ 20 κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ αεηθνξία φπσο απηή ζπλδέεηαη κε ηηο
αμίεο ηεο δσήο, ηε γέλλεζε, ην κφρζν γηα ηελ επηβίσζε, ηελ θαιιηέξγεηα ηεο γεο, ηελ αλακέηξεζε κε ηα ζηνηρεία
ηεο θχζεο, ην θφβν ηνπ ζαλάηνπ. Θέκαηα δηαρξνληθά, πνπ κφλν κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε ζα κπνξνχζε λα
ελζσκαηψζεη.
Μεζνδνινγηθά αθνινπζήζεθε ην κνληέιν Perkins, ψζηε ζε δηαδνρηθέο θάζεηο νη εθπαηδεπφκελνη λα
κεηαζρεκαηίζνπλ ηηο αξρηθέο ηνπο ηδέεο θαη ζθέςεηο ζρεηηθά κε ην ζέκα, κεηά ηελ έθζεζή ηνπο ζην έξγν ηέρλεο.
Δ παξέκβαζε απηή δελ είρε ζηφρν λα ζπγθεληξψζεη πνζνηηθά ζηνηρεία, θαζψο θαη ην πιήζνο ησλ ππνθεηκέλσλ
δελ ην επηηξέπεη, αιιά λα ζπδεηήζεη πξνζσπηθά κε θάζε έλαλ θαη θάζε κία, λα θαηαγξάςεη πνηνηηθέο απφςεηο νη
νπνίεο ππξνδνηνχληαη θαη ηξνθνδνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπδεηήζεσλ, λα είλαη γφληκνο θαηαιχηεο θαη
ζξπαιιίδα ζε έλαλ θαηαηγηζκφ ηδεψλ κεηαμχ ηνπο ζε ζέκαηα ηεο αεηθνξίαο.
Βπηιέρζεθε έλαο πίλαθαο ηνπ VanGoghπνπ απεηθνλίδεη παπνχηζηα(απφ κία ζεηξά ηέηνησλ), φρη ηπραία.
Πξφθεηηαη γηα έλα έξγν κεγάιεο αηζζεηηθήο αμίαο ην νπνίν παξνπζηάδεηαη ζηελ Βηθφλα 1.
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Δηθφλα 1: Παιηά Παπνχηζηα Van Gogh, 1886, ιάδη ζε θακβά, 37,5x45 εθ.,
Μνπζείν Van Gogh, Άκζηεξληακ
Ο Γεξκαλφο θηιφζνθνο MartinHeideggerεκπλέεηαη απφ απηφλ ηνλ πίλαθα θαη γξάθεη έλα δνθίκην γηα ηελ
„Πξνέιεπζε ηνπ Έξγνπ Σέρλεο‟ ζηε δεθαεηία ηνπ 1930(Heidegger 1936). Πνιιά ρξφληα κεηά ηελ πξψηε
εθθψλεζε ηνπ θεηκέλνπ γηα ηελ πξνέιεπζε ηνπ έξγνπ ηέρλεο ν Ώκεξηθαλφο ηζηνξηθφο ηέρλεο Meyer Schapiro
ζρνιηάδεη ηηο ζέζεηο ηνπ Υάηληεγθεξ θαη αζθεί θξηηηθή απφ ηελ πιεπξά αθξηβψο ηνπ ηζηνξηθνχ (Schapiro
1968). Μεηά απφ κία δεθαεηία ην 1978 ν Γάιινο θηιφζνθνο JacquesDerridaαλαθηλεί εθ λένπ ην δήηεκα θαη
επεμεξγάδεηαη θξηηηθά ηφζν ηηο απφςεηο ηνπ Heidegger φζν θαη ηηο απφςεηο ηνπ Schapiro (Derrida 1987) ελψ ν
Schapiroεπαλέξρεηαη κε έλα ζρφιηφ ηνπ αξγφηεξα, ππνζηεξίδνληαο ηηο αξρηθέο ηνπ ζέζεηο (Schapiro 1994).
Δ θξηηηθή ηνπ Schapiro ζηνλ Heidegger βαζίδεηαη ζε απηφ πνπ νλνκάδεη „απηαπάηε‟ ηνπ Heidegger.
Θεσξεί φηη ε αλάιπζή ηνπ είλαη απιά κηα ζεηξά ζπγθξηηηθψλ ζπλεηξκψλ πνπ δελ ππνζηεξίδεηαη απφ ηνλ
πίλαθα ηνπ Van Gogh, αιιά εδξάδεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ θνηλσληθή αληίιεςε ηνπ ίδηνπ ηνπ Heidegger κε ην
έληνλν πάζνο ηνπ γηα ην αξρέγνλν θαη ην γήηλν.
Ο Derrida απφ ηε δηθή ηνπ πιεπξά, δειαδή απφ ηελ πιεπξά ηεο απνδφκεζεο ηνπ λνήκαηνο πνπ
πάληνηε μεγιηζηξά θαη δηαθεχγεη, ηδίσο απφ ηηο κεζφδνπο ηεο παξαδνζηαθήο ηζηνξίαο ηελ νπνία εδψ
αληηπξνζσπεχεη ν Schapiro, αζθεί ακθίπιεπξε θξηηηθή ελψ ζέηεη θαη άιια δεηήκαηα ζε ζρέζε κε ηηο
αλαγλψζεηο ηνπ έξγνπ ηνπ Van Gogh, ζέηνληαο κέρξη θαη δεηήκαηα ςπραλαιπηηθήο εξκελείαο ηεο εηθφλαο.
κσο πνην είλαη ην θείκελν ηνπ Heideggerπνπ πξνθαιεί φιε απηή ηε δηαλνεηηθή αλαζηάησζε γχξσ
απφ έλαλ πίλαθα; Παξαζέηνπκε έλα ραξαθηεξηζηηθφ απφζπαζκα (Γαζθαινζαλάζεο 2006, ζει. 38):
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"Ώπφ ην ζθνχξν άλνηγκα ηνπ εζσηεξηθνχ κέξνπο ησλ παπνπηζηψλ πξνβάιιεη αιχγηζηνο ν κφρζνο ησλ
βεκάησλ ηεο θαζεκεξηλήο δνπιεηάο. Μέζα ζην ζπκπαγέο βάξνο ησλ παπνπηζηψλ έρεη καδεπηεί ε
θαξηεξηθφηεηα ηνπ αξγνχ βαδίζκαηνο αλάκεζα ζηηο καθξφζπξηεο θαη κνλφηνλεο απιαθηέο ηνπ αγξνχ, πάλσ
απφ ηνλ νπνίν θχζα δξηκχο άλεκνο. Πάλσ ζην δέξκα βξίζθεηαη απνηππσκέλε ε πγξαζία θαη ην βαζχ ρξψκα
ηνπ εδάθνπο. Κάησ απφ ηηο παηνχζεο είλαη ραξαγκέλε ε κνλαμηά ηνπ κνλνπαηηνχ θαηά ην ειηνβαζίιεκα.
Μέζα ζηα παπνχηζηα δνλείηαη ην θξπθφ θάιεζκα ηεο γεο, ε ζησπειή ηεο πξνζθνξά ηνπ σξηκαζκέλνπ
ζηηαξηνχ θαη ε αλεμήγεηε παξαίηεζή ηεο θαηά ηελ ψξα ηνπ απνθακσκέλνπ αλαζαζκνχ κέζα ζην
ρεηκσληάηηθν ρσξάθη. Μέζα απφ απηά ηα παπνχηζηα ζέξλεηαη ν αλέθθξαζηνο θφβνο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ
ςσκηνχ, ε άθσλε ραξά γηα ην μεπέξαζκα ηεο βηνηηθήο αλάγθεο, ην ηξεκνχιηαζκα θαηά ηελ ψξα ηνπ ηνθεηνχ
θαη ε αλαηξηρίια γηα ηελ απεηιή ηνπ ζαλάηνπ. ηε γε αλήθνπλ απηά ηα παπνχηζηα θαη κέζα ζηνλ θφζκν ηεο
ρσξηάηηζζαο δηαθπιάζζνληαη."
Ώξρηθά, νη θνηηεηέο είδαλ ηνλ πίλαθα θαη ηνπο δφζεθε θπζηθά ν απαξαίηεηνο ρξφλνο γηα παξαηήξεζε
θαη έθθξαζε απζφξκεησλ ζθέςεσλ, εζηηάδνληαο ζηα ρξψκαηα, ηελ ηερλνηξνπία, ηηο ζθηέο. ε κία θάζε
θαηαηγηζκνχ ηδεψλ θαηέγξαςαλ έλλνηεο, απφςεηο θαη ηδέεο κεηά ηελ πξψηε επαθή. Γεηήζεθε λα θαηαγξαθνχλ
θαη πηζαλέο πξνγελέζηεξεο γλψζεηο.ε δεχηεξε θάζε δεηήζεθε λα θαηαγξαθεί ε ςπρηθή ηνπο δηάζεζε θαηά ηε
ζέαζε ηνπ έξγνπ, ζχκβνια, λνήκαηα θαη ζπλαηζζήκαηα πνπ πηζαλψο ηνπο πξνθαιεί.
Δ ηξίηε θάζε ζρεηίδεηαη κε ηε δηεμνδηθή κειέηε ηνπ θεηκέλνπ ηνπ Heidegger ζπλδπαζηηθά κε ηελ
ζέαζε ηνπ πίλαθα. Βδψ δίλεηαη ρξφλνο λα γίλνπλ θαηαλνεηά ηα ππθλά λνήκαηα θαη νη ζπκβνιηζκνί, λα γίλνπλ
αλαιχζεηο θαη ζπλαθείο ζπδεηήζεηο.Παξαηεξνχλ θαη μαλακειεηνχλ θάζε ιεπηνκέξεηα ηνπ πίλαθα, αλαιχνπλ
δηεμνδηθά θάζε ιέμε ηνπ θεηκέλνπ. Δ ηέηαξηε θαη ηειεπηαία θάζε είλαη ζηελ νπζία ε επαλάιεςε ηεο δεχηεξεο,
ππφ ηελ επίδξαζε ηνπ θεηκέλνπ ηνπ Heidegger. Καη εδψ αθξηβψο επηρεηξείηαη ε απάληεζε ησλ εξσηεκάησλ:
Μπνξεί ην θείκελν απηφ λα πξνζδψζεη λέν λφεκα ζηνλ πίλαθα, κπνξεί λα ππνθηλήζεη ηε θαληαζία θαη ηε
ζηνραζηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ζεαηή; Μπνξεί λα αλαδείμεη ηηο αγσλίεο ηνπ, ηηο ειπίδεο θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπ
βνεζψληαο ηνλ λα επαλαζπλζέζεη θαη λα επαλαλνεκαηνδνηήζεη ην έξγν;
4. πκπεξάζκαηα
Πξηλ ηελ έθζεζε ζην θείκελν, ππήξμε αξρηθή απνπζία πινχζησλ λνεκάησλ, αλ θαη θαηαγξάθεθε
ζρεδφλ θαζνιηθή άληιεζε επραξίζηεζεο ζηελ έθζεζε ζηνλ πίλαθα. ρνιηάζηεθε ηδηαίηεξα ε ηερλνηξνπία, ε
ρξήζε ησλ ρξσκάησλ, νη φγθνη, νη ζθηέο. Ώλ θαη πξνβιεκάηηζε ε επηινγή ηνπ ζέκαηνο απφ ηνλ δσγξάθν
(ηδηαίηεξα φηαλ δφζεθε ε πιεξνθνξία φηη ππάξρεη ζεηξά απφ πίλαθεο κε ην ίδην ζρεδφλ ζέκα απφ ηνλ ίδην
δσγξάθν), έγηλε θάπνηα ραιαξή ζχλδεζε κε αγξνηηθέο εξγαζίεο θαη αλζξσπνθεληξηθέο πξνζεγγίζεηο ζην
πεξηβάιινλ. Έγηλαλ κφλνλ ριηαξέο αλαθνξέο ζε αεηθνξία, θηψρεηα (ιφγσ θαηάζηαζεο παπνπηζηψλ), απφ κηθξή
νκάδα θνηηεηψλ.
Βπράξηζην μάθληαζκα αλεμαηξέησο γηα φινπο απνηέιεζε ην θείκελν ηνπ Heidegger.Έγηλε ζχλδεζε κε
γέλλεζε θαη ην ζάλαην ζε έλαλ αέλαν θχθιν κέζσ ηεο γεο, ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη, άξα ηεο αεηθνξίαο.
Ώλαπηχρζεθε ζπδήηεζε θαη πξνβιεκαηηζκφο κε αλαθνξέο ζην γήηλν θαη ην αξρέγνλν. Οη θνηηεηέο ζρεκάηηζαλ
ζην κπαιφ ηνπο εηθφλεο ζθιεξφηεηαο θαη κνλαμηάο ζηνλ αγξφ, αληηπαιεχνληαο ηα ζηνηρεία ηεο θχζεο.
Ώλαθέξζεθαλ ελζνπζησδψο ζηε λίθε ηνπ αλζξψπνπ, ζην δίπνιν γέλλεζε απέλαληη ζην ζάλαην, ζηελ
εμαζθάιηζε ηεο ζνδεηάο σο αληίβαξν ζην θφβν ηεο αλέρεηαο. Σν ςσκί ιεηηνχξγεζε σο ζπκβνιηζκφο ηεο δσήο.
Πξνβιεκαηίζηεθαλ γηα ηηο θαιιηέξγεηεο θαη ηελ έληαζε πνπ αζθεί ε ζχγρξνλε γεσξγία, θαηαλνψληαο ηελ
αλαγθαηφηεηα ηνπ „αλαζαζκνχ‟. Οη έλλνηεο ηνπ ηξεκνπιηάζκαηνο κπξνο ζηε γέλλα, ηεο αλαηξηρίιαο εκπξφο ζην
ζάλαην, ηνπ αλέθθξαζηνπ θφβνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ ςσκηνχ θαη ηεο άθσλεο ραξάο, έδσζαλ κηα ηεξάζηηα
ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε ζηα λνήκαηα.
Έγηλαλ ειάρηζηεο θξηηηθέο ζθέςεηο φζνλ αθνξά ηνλ ππεξβνιηθφ ιπξηζκφ ηνπ θεηκέλνπ θαη ζθέςεηο
γχξσ απφ ηηο θξηηηθέο Schapiroζε απηέο ηηο γξακκέο, ή θαη ηελ απνδφκεζε θαηά Derrida πνπ αλαθέξζεθε
πεξηζζφηεξν σο αζηείν κεηαμχ ηνπο ην θαηά πφζνλ ζα κπνξνχζαλ θπζηθά ηα παπνχηζηα λα κελ αλήθνπλ ζε
αγξφηηζζα/αγξφηε (λα είλαη ηνπ ίδηνπ ηνπ VanGogh) ή θαη λα κελ απνηεινχλ θαλ δεπγάξη, λα είλαη δχν
αξηζηεξά παπνχηζηα (θαηά Derrida).
Σειηθά, ν ζπλδπαζκφο ελφο αηζζεηηθνχ αξηζηνπξγήκαηνο κε ηελ δχλακε ηεο κνλαδηθήο αλάιπζεο
λνεκάησλ ελφο θνξπθαίνπ θηινζφθνπ θαηαθέξλεη λα απνγεηψζεη ηα λνήκαηα πνπ κεηαθέξνληαη, θαζηζηψληαο
ηα ππνθείκελα απηήο ηεο δηπιήο έθζεζεο θνηλσλνχο ζε πςειά λνήκαηα πνπ κφλνλ ε ηέρλε κπνξεί λα πξνζθέξεη
εθκεηαιιεπφκελε ηελ κνλαδηθή πνιπαηζζεηεξηαθή ηεο δηάζηαζε. Οδεγεί ζε απνθάιπςε λέσλ λνεκάησλ,
επαλαζχλζεζε παιηψλ, θξηηηθή θαη αλαζηνραζκφ ζε ζέκαηα θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηελ αεηθνξία. Ο
ζπγθεθξηκέλνο ζπλδπαζκφο αλέδεημε κε κνλαδηθφ ηξφπνηηο αγσλίεο, ηηο ειπίδεο θαη ηηο αλεζπρίεο ηεο νκάδαο
ησλ θνηηεηψλ ελψ, ηαπηφρξνλα απνηππψζεθε έλα επράξηζην θιίκα νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο πνπ
ραξαθηεξίζηεθε απφ ζπκκεηνρηθφηεηα, επγέλεηα θαη πξνζπκία.
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Πεξίιεςε
θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηηο απφςεηο ηφζν ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη ησλ
δηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Βλφηεηαο Αξάκαο ζρεηηθά
κε ηνλ ξφιν ηνλ νπνίν θαιείηαη λα επηηειέζεη ε ζρνιηθή εγεζία ζηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ησλ βαζηθψλ
ιεηηνπξγηψλ ηεο Αηνίθεζεο πνπ αθνξνχλ ζηνλ ζρεδηαζκφ – πξνγξακκαηηζκφ ηνπ παξαγφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ
έξγνπ ζηε ρνιηθή Μνλάδα. Δ έξεπλα δηεμήρζε κε ηελ κε ρξήζε θαηάιιεινπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη
απαληήζεθε απφ 149 εθπαηδεπηηθνχο θαη δηεπζπληέο φισλ ησλ εηδηθνηήησλ. H ζηαηηζηηθή αλάιπζε βαζίζηεθε
ζην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα SPSS 24. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ γλψζε θαη επίγλσζε
ηεο ζεκαζίαο ηνπ ζρεδηαζκνχ-πξνγξακκαηηζκνχ, αλαγλσξίδνπλ ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ηνπ ζπιιφγνπ
δηδαζθφλησλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζρεδηαζκνχ-πξνγξακκαηηζκνχ, ελψ ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη ζηελ δηαδηθαζία ηνπ
ζρεδηαζκνχ-πξνγξακκαηηζκνχ πξέπεη λα γίλεηαη νξζνινγηθή θαηαλνκή ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη φηη απηή ε
δηαδηθαζία πξέπεη λα είλαη πξντφλ ζπκκεηνρήο φισλ θαη λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε.
Βπηπιένλ, αλαγλσξίδνπλ ην ζεκαληηθφ ξφιν ηνπ δηεπζπληή κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο θαηάιιεινπ θιίκαηνο ψζηε ην
πξνζσπηθφ λα εξγαζηεί γηα λα επηηεπρζνχλ νη θνηλνί ζηφρνη. ζνλ αθνξά ζηε ζπκβνιή ηνπ ζρεδηαζκνχπξνγξακκαηηζκνχ πξνθχπηεη φηη απηφο δεκηνπξγεί θιίκα απνδνρήο θαη εκπηζηνζχλεο, δηεπθνιχλεηαη ν έιεγρνο
ησλ απνηειεζκάησλ, ζπλεηζθέξεη ζηελ πςειή απφδνζε θαη βειηίσζε θαη ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηεο ζπαηάιεο
ζε πιηθνχο θαη αλζξψπηλνπο πφξνπο.
Λέμεηο – Κιεηδηά
ρεδηαζκφο - πξνγξακκαηηζκφο, εθπαηδεπηηθφ έξγν, δηνίθεζε, εγεζία, ζρνιηθή εγεζία.
Δηζαγσγή
Δ παξνχζα εξγαζία έρεη σο ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Βλφηεηαο Αξάκαο ζρεηηθά κε ην ξφιν ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο ζηελ αλάπηπμε ηνπ
ζρεδηαζκνχ-πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά κηαο
ζρνιηθήο κνλάδαο είλαη ε ζρνιηθή εγεζία ηεο. Με ηνλ φξν «ζρνιηθή εγεζία» ζην επίπεδν ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο
ελλννχκε ηνλ δηεπζπληή, ηνλ ππνδηεπζπληή θαη ην ζχιινγν δηδαζθφλησλ. χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία
θαη εηδηθφηεξα κε ην Ν. 1566/1985 (ΦΒΚ 167/1985, η.Ώ΄, θεθ. Α΄άξζξν 11), ηελ θαζεκεξηλή δηνίθεζε ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο αζθνχλ σο κνλνκειή φξγαλα ν δηεπζπληήο θαη ν ππνδηεπζπληήο θαη σο πνιπκειέο φξγαλν ν
ζχιινγνο ησλ δηδαζθφλησλ.Δ ζρνιηθή εγεζία έρεη αλαγλσξηζηεί απφ δηάθνξνπο εξεπλεηέο σο ζηνηρείν-θιεηδί
ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζρνιείσλ (Brauckmann & Pashiardis, 2011; Marzano, Waters & McNutly,
2005).Δ ιεηηνπξγία ηνπ ζρεδηαζκνχ – πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνπ ειέγρνπ απνηειεί θνκβηθφ ζεκείν ζηε
δηνίθεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ (αΎηεο, 2007).
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Γηνίθεζε Γεκνζίσλ Οξγαληζκψλ
Μειεηψληαο ηελ έλλνηα ηεο Αηνίθεζεο ζα πξέπεη αξρηθά λα ηελ πξνζδηνξίζνπκε ελλνηνινγηθά. Δ ιέμε
Αηνίθεζε πξνέξρεηαη απφ ην ξήκα δηνηθψ πνπ ζεκαίλεη «δηεπζχλσ, δηαρεηξίδνµαη θαη ξπζµίδσ ζπιινγηθέο
ππνζέζεηο» (Μπακπηληψηεο, 2002). Δ Αηνίθεζε έρεη σο θχξην ζηφρν ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ δεκνζίνπ
ζπκθέξνληνο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ νπνίνπ ζρεηίδεηαη δηαδξαζηηθά (αιιειεπηδξά δπλακηθά) κε πνιίηεο,
εξγαδνκέλνπο, επηρεηξήζεηο, θξάηε, κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ δηαδηθαζηψλ. χκθσλα κε ηνλ Καξαβαζίιε (2012) ε
Αεκφζηα Αηνίθεζε παξέρεη κηα ζεηξά ππεξεζηψλ πξνο επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ή θαη ηθαλνπνίεζε ησλ
αλαγθψλ ηα νπνία αθνξνχλ ζε πνιίηεο, νκάδεο πνιηηψλ, ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. Δ Αεκφζηα Αηνίθεζε δηέπεηαη
ζε θάζε έθθξαζε θαη πξάμε ηεο απφ ηελ Ώξρή ηεο Ννκηκφηεηαο, αζθνχκελε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ δεκνζίνπ
ζπκθέξνληνο, θαζψο εθηειεί ηνπο θαλφλεο δηθαίνπ πνπ ζεζπίδνληαη απφ ην Κνηλνβνχιην.
Βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο δηνίθεζεο
Βπηπιένλ, ε Αηνίθεζε νθείιεη λα επηηειεί ζπγθεθξηκέλεο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: πξσηίζησο, λα ζρεδηάδεη
θαη λα πξνγξακκαηίδεη, ελ ζπλερεία θαη επηπξνζζέησο λα νξγαλψλεη, λα δηεπζχλεη θαη ηειηθψο λα ειέγρεη ηελ
απφδνζή ηεο επί ησλ πξνγξακκαηηζζέλησλ ζηφρσλ ηεο ή ζηνρνζεζίαο ηεο. Οη πξναλαθεξζείζεο ιεηηνπξγίεο ηεο
Αηνίθεζεο λννχληαη ζηελ αιιεινπρία ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα απνβαίλνπλ απνηειεζκαηηθέο, θαη, επηπιένλ,
πθίζηαληαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη αλαηξνθνδνηνχληαη δηακνξθσηηθά ή ηειηθά (Κνπηνχδεο, 1999).

ρήκα1. Οη ιεηηνπξγίεο ηεο δηνίθεζεο
Πεγή: Κνπηνχδεο, 1999
Καηαξράο, ν Πξνγξακκαηηζκφο αθνξά ζηε ζθηαγξάθεζε θαη ζηελ πεξηγξαθή κηαο κειινληηθήο
θαηάζηαζεο, ε νπνία κεηαθξάδεηαη θαη απνηππψλεηαη κε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο. Δ θαηάζηαζε απηή απνηειεί
ην επηζπκεηφ θαη επηδεηνχκελν πεξηβάιινλ ζην νπνίν πξέπεη λα πεξηέιζεη ε Αηνίθεζε εληφο νξηζκέλνπ ρξνληθνχ
πιαηζίνπ, κεηεξρφκελε κέζσλ θαη πφξσλ γηα ηελ πξαγκάησζε ηεο πξναλαθεξζείζαο επηδίσμεο (Κνπηνχδεο,
1999).Δ Οξγάλσζε έρεη λα θάλεη κε ηνλ επηκεξηζκφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ ην νπνίν ε Αηνίθεζε
ζα αλαιάβεη, έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί φ,ηη εηέζε σο επηδίσμε θαηά ηνλ Πξνγξακκαηηζκφ, αλαηηζεκέλε ζε
ζπγθεθξηκέλε «δνκή αηφκσλ ή νκάδσλ» (Καξαβαζίιεο, 2012). Χο εθ ηνχηνπ δηαηξείηαη ζε επηκέξνπο
θαζήθνληα, κε ηα νπνία επηθνξηίδνληαη ζπγθεθξηκέλνη άλζξσπνη ή θαη νκάδεο αλζξψπσλ, πξνθεηκέλνπ λα ηα
θέξνπλ εηο πέξαο βάζεη νξηζκέλσλ θαλφλσλ (Κνπηνχδεο, 1999).Δ Αηεχζπλζε είλαη εθείλε ε θαηεπζπληήξηα
ιεηηνπξγία ηεο Αηνίθεζεο θαηά θαη κε ηελ νπνία νη άλζξσπνη θαη νη νκάδεο πνπ εκπιέθνληαη ζην έξγν ηεο,
αηνκηθά θαη ζπιινγηθά, αληηζηνίρσο, σζνχληαη απφ ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε σο πθηζηάκελνη ζε ζπγθεθξηκέλεο
ζπκπεξηθνξέο πξνο πινπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αλαιεθζέληνο έξγνπ κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν
(Καξαβαζίιεο, 2012). Ο Έιεγρνο ηεο Αηνίθεζεο θαζνξίδεη πξνηππνπνηεκέλεο εθηηκήζεηο βάζεη ησλ νπνίσλ
θαζίζηαληαη κεηξήζηκα ηα φπνηα απνηειέζκαηα ηεο επίηεπμεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο,
εμ αξρήο, ηεζέληεο ζηφρνπο θαηά ηνλ Πξνγξακκαηηζκφ. Ο Έιεγρνο απνζθνπεί ζηελ θαζνδήγεζε θαη ηε ξχζκηζε
ηνπ φπνηνπ δηνηθεηηθνχ Οξγαληζκνχ έηζη ψζηε ε επίηεπμε ησλ ηεζεηκέλσλ ζηφρσλ λα θαηαζηεί εθηθηή ή θαη
πινπνηήζηκε. Δ Ώλαηξνθνδφηεζε απνηειεί ην πην θξίζηκν ζεκείν ηνπ Βιέγρνπ, αθξηβψο γηαηί ηα
πξναλαθεξζέληα απνηειέζκαηα ηα νπνία ππήρζεζαλ ζε απηφλ (ηνλ Έιεγρν) ειέγρνληαη, κεηαμχ άιισλ, γηα λα
απνθαζηζηεί ε αλαγθαηφηεηα ή κε ηεο ιήςεο δηνξζσηηθψλ παξεκβάζεσλ.ηελ πεξίπησζε ηεο ιήςεο ζρεηηθψλ
κέηξσλ θάλνπκε ιφγν γηα ηε δηαδηθαζία ηεο Σξνπνπνίεζεο (Κνπηνχδεο, 1999). Τπφ απηφ ην πξίζκα ν Έιεγρνο
σο δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ελέρεη ην ζηνηρείν ηεο κάζεζεο ππφ ηελ έλλνηα φηη ν Οξγαληζκφο εληάζζεηαη ζε κηα
ζπλερή δηαδηθαζία απηνβειηίσζεο, καζαίλνληαο θαη απφ ηα ιάζε ηνπ ή θαη επαλαιακβάλνληαο ηηο ζηξαηεγηθέο
ησλ επηηπρηψλ ηνπ (Καξαβαζίιεο, 2012).
ρνιηθή εγεζία: Γηεχζπλζε, Τπνδηεχζπλζε θαη χιινγνο Γηδαζθφλησλ - πεξηγξαθή, ζρέζεηο θαη
νξηνζέηεζε ξφισλ
Αηνίθεζε «είλαη ε εμεηδηθεπκέλε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα πνπ γίλεηαη ζην πιαίζην κηαο νξγαλσκέλεο
ζπιινγηθήο πξνζπάζεηαο (νξγαληζκφ, δεκφζηα ππεξεζία, επηρείξεζε, ζπλεηαηξηζκφ θηι.) θαη επηδηψθεη ηελ
πξαγκαηνπνίεζε, ζηνλ θαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ, θάπνηνπ θνηλνχ ζθνπνχ (έξγν, παξνρή ππεξεζηψλ, πσιήζεηο
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θηι.) κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ κέζσλ, κέζα απφ ιεηηνπξγίεο, φπσο είλαη ν πξνγξακκαηηζκφο, ε
νξγάλσζε, ε δηεχζπλζε, ν ζπληνληζκφο θαη ν έιεγρνο.» (Θενθαλίδεο 1985, ζ. 64).
χκθσλα κε ηνπο Getzels θαη Guba (1957), ε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο απνηειεί, πξσηίζησο, θνηλσληθή
δηαδηθαζία ε νπνία ζπληειείηαη ζε δχν επίπεδα: ην νξγαλσηηθφ ην νπνίν αθνξά ζε πξνθαζνξηζκέλσλ
αξκνδηνηήησλ ξφινπο θαη β) ην ηδηνγξαθηθφ ην νπνίν αθνξά ζηα πξφζσπα πνπ θέξνπλ ηνπο πξναλαθεξζέληεο
ξφινπο. Ο Παζηαξδήο (2004), δηαρσξίδεη ηελ δηεχζπλζε απφ ηελ εγεζία θαη ζεσξεί φηη ε εγεζία εκπεξηέρεη ηελ
έλλνηα ηεο δηνίθεζεο θαη ηεο δηεχζπλζεο.
ρεδηαζκφο-Πξνγξακκαηηζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ
ε θάζε ζρνιηθή κνλάδα ν ζρεδηαζκφο-πξνγξακκαηηζκφο αθνξά σο επί ην πιείζηνλ ζε νξγαλσηηθά
δεηήκαηα ηεο ζρνιηθήο θαζεκεξηλφηεηαο θαη θαηακεξηζκνχ ησλ φπνησλ εξγαζηψλ ιακβάλνπλ ρψξα ζην ζρνιηθφ
ζπγθείκελν (αΎηε & αΎηεο, 2012). Χο εθ ηνχηνπ δελ κπνξεί παξά λα είλαη έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππφ ηελ
εγεζία ηνπ δηεπζπληή θαη αθνξά ζε δεηήκαηα Παηδαγσγηθήο, Αηδαζθαιίαο, Μάζεζεο, αιιά θαη Αηνίθεζεο, ηα
νπνία εμεηδηθεχνληαη θαη ζπγθεθξηκελνπνηνχληαη κε ηε κνξθή ζαθνχο ζηνρνζεζίαο θαη ζρεηηθψλ δξάζεσλ
(Πεηξίδνπ, 2000).
Πεξηγξαθή ηεο έξεπλαο
Δ δηεξεχλεζε θαη θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζρεηηθά κε ην ξφιν ηεο ζρνιηθήο
εγεζίαο ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζρεδηαζκνχ - πξνγξακκαηηζκνχ είλαη αλαγθαία, δηφηη ζα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε
θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ παξερφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Δ έγθαηξε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηε
ζηνρνζεζία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, φζνλ αθνξά ζηε ράξαμε ηεο πνξείαο θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ
απαηηνχκελσλ πξάμεσλ γηα ηελ επίηεπμή ηνπο, δελ είλαη άιιν ηη απφ ηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχπξνγξακκαηηζκνχ (αΎηεο, 2008).
Δ παξνχζα έξεπλα αθνξνχζε θαη είρε σο ζθνπφ ην λα δηεξεπλήζεη ηηο απφςεηο ηφζν ησλ εθπαηδεπηηθψλ
φζν θαη ησλ δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Βλφηεηαο Αξάκαο,
ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ηνλ νπνίν θαιείηαη λα επηηειέζεη ε ζρνιηθή εγεζία, ζηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ησλ
βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο Αηνίθεζεο πνπ αθνξνχλ ζηνλ ρεδηαζκφ – Πξνγξακκαηηζκφηνπ παξαγφκελνπ
εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζηε ρνιηθή Μνλάδα.
Ο πιεζπζκφο ζηφρνπ ηεο έξεπλαο ήηαλ επηαθφζηνη (700) εθπαηδεπηηθνί δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
ηεο Πεξηθεξεηαθήο Βλφηεηαο Αξάκαο. Λφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ ήηαλ αδχλαηε ε ζπιινγή θαη
επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ απφ ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ζηφρνπ, γηα ην ιφγν απηφ έγηλε ζπιινγή ησλ
δεδνκέλσλ απφ έλα δείγκα 149 εθπαηδεπηηθψλ θαη δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
ηεο Πεξηθεξεηαθήο Βλφηεηαο Αξάκαο, πνπ απνηειεί ππννκάδα ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ (Creswell, 2011). Δ
έξεπλα δηελεξγήζεθε θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 15 Μαξηίνπ 2018 έσο 15 Ώπξηιίνπ 2018, ζε ζρνιηθέο κνλάδεο
ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Βλφηεηαο Αξάκαο. Οη 149 εθπαηδεπηηθνί θαη δηεπζπληέο
πνπ ζπκκεηείραλζηελ έξεπλα απάληεζαλ ζε ειεθηξνληθφ εξσηεκαηνιφγην ζε θφξκα ηεο Google πνπ
δεκηνπξγήζεθε κε βάζε ην εξσηεκαηνιφγην ηεο παξνχζαο έξεπλαο απφ ηνλ εξεπλεηή.Γηα ηελ εηζαγσγή θαη ηε
δηεμαγσγή ησλ πνζνζηψλ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξφγξακκα εηζαγσγήο,
επεμεξγαζίαο θαη ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο δεδνκέλσλ SPSS version 24 ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζηαηηζηηθή
αλάιπζε θνηλσληθννηθνλνκηθψλδεδνκέλσλ (Υαιηθηάο, Μαλσιέζνπ, & Λάινπ, 2015).
ην εξσηεκαηνιφγην ρξεζηκνπνηήζεθαλ εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ, νη νπνίεο ήηαλ εχθνιεο πξνο
ζπκπιήξσζε θαη είραλ ηε δπλαηφηεηα λα απαληήζνπλ πξνζσπηθά θαη αληηθεηκεληθά νη εξσηψκελνη. Οη
απαληήζεηο δφζεθαλ ζηελ πην δηαδεδνκέλε ζε θνηλσληθέο έξεπλεο θιίκαθα «δηαζηεκάησλ-βαζκνιφγεζεο» ηνπ
Likert (Creswell, 2011). Γεηήζεθε απφ ηνπο εξσηψκελνπο ηεο έξεπλαο, λα απαληήζνπλ ζε έλα ζχλνιν 18
εξσηήζεσλ θαηά πφζν ζπκθσλνχλ, επηιέγνληαο κία απφ ηηο πέληε θαηεγνξίεο πνπ θπκαίλνληαη απφ πςειφ
βαζκφ ζπκθσλίαο «ζπκθσλψ απφιπηα», κέρξη ηνλ πςειφ βαζκφ δηαθσλίαο «δηαθσλψ απφιπηα».Γηα λα
ειεγρζεί ε αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, δηελεξγήζεθε πηινηηθή ρνξήγεζε ηνπ ζε έλα κηθξφ δείγκα 15
εθπαηδεπηηθψλ, πνπ δελ ζπκκεηείραλ ζηε ζπλέρεηα ζηελ θπξίσο έξεπλα γηα λα δηαπηζησζεί αλ νη εξσηήζεηο ήηαλ
θαηαλνεηέο θαη δηαηππσκέλεο ζσζηά θαη λα δηνξζσζνχλ ηπρφλ αηέιεηεο. ηε ζπλέρεηα αθνχ ηξνπνπνηήζεθαλ
νξηζκέλα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα δηφηη ηα δηθνξνχκελα θαη αζαθή εξσηήκαηα νδεγνχλ ζηε ιήςε κε αμηφπηζησλ
δεδνκέλσλ (Creswell, 2011), δηαλεκήζεθε ειεθηξνληθά ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο.Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο
εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο θαη ζπλνρήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο έξεπλαο, εθαξκφζηεθε ν δείθηεο Cronbach‟s a
(alpfa).O ζπληειεζηήο αμηνπηζηίαο a ηνπ Cronbach ζην εξσηεκαηνιφγην ηεο παξνχζαο έξεπλαο γηα ηηο 18
κεηαβιεηέο είλαη a=0,93 θαη θξίλεηαη άξηζηνο
Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα
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Ώπφ ηε κειέηε ηεο ζρεηηθήο κε ην ζέκα καο βηβιηνγξαθίαο θαη ην ζηφρν ηεο έξεπλαο πξνέθπςε ε
δηαηχπσζε ησλ παξαθάησ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ:
1.
2.
3.
4.

Έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γλψζε θαη επίγλσζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ ζρεδηαζκνχ-πξνγξακκαηηζκνχ;
Πψο αληηιακβάλνληαη νη εθπαηδεπηηθνί ην ξφιν ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ ζηελ αλάπηπμε
ηνπ ζρεδηαζκνχ-πξνγξακκαηηζκνχ;
Πνηα ζεσξνχλ σο ελδεδεηγκέλε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηνπ ζρεδηαζκνχ-πξνγξακκαηηζκνχ;
Πνηεο είλαη νη πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηνλ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηελ
αλάπηπμε ηνπ ζρεδηαζκνχ-πξνγξακκαηηζκνχ;

Απνηειέζκαηα
ρεηηθά κε ηελ θαηαλνκή ηνπ θχινπ ησλ 149 ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ.Σν 51% (n=76) ησλ 149
ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ ήηαλ γπλαίθεο θαη ην 49% (n=73) ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ ήηαλ
άληξεο.Βπηπιένλ, δηαπηζηψζεθε φηη ην 95.3% (n=142) ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ είραλ κφληκε ζρέζε
εξγαζίαο θαη κφιηο ην 4.7% (n=7) ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ ήηαλ αλαπιεξσηέο.Σέινο, απφ ηηο
απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνέθπςε φηη ην 16.8% (n=25) είραλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ, ην 3.4%
(n=5) είραλ δηδαθηνξηθφ ηίηιν ζπνπδψλ θαη ην 4% (n=6) ήηαλ θάηνρνη δεχηεξνπ πηπρίνπ.
Γλψζε θαη επίγλσζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ ζρεδηαζκνχ-πξνγξακκαηηζκνχ
Ώπφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 2, πξνθχπηεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ ζε πνιχ κεγάιν
βαζκφ κε ην φηη ε δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ-πξνγξακκαηηζκνχ ζηνρεχεη λα βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα
ζπλεξγαζηνχλ αξκνληθά (Μ=4.16, ΣΏ=0.70), κε ην φηη ε δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ-πξνγξακκαηηζκνχ ζέηεη
ηελ θαηεχζπλζε πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη ε ζρνιηθή κνλάδα. (Μ=4.13, ΣΏ=0.69) θαη κε ην φηη ε δηαδηθαζία
ηνπ ζρεδηαζκνχ-πξνγξακκαηηζκνχ ζπληειεί ζηε κείσζε ησλ άζθνπσλ ελεξγεηψλ (ΜΣ=4.11, ΣΏ=0.75).
Παξφκνηα, νη εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ ζε κεγάιν βαζκφ κε ην φηη ε δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχπξνγξακκαηηζκνχ, δεζκεχεη φινπο φζνπο εκπιέθνληαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα.
Πίλαθαο 2 Απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηελ γλψζε θαη επίγλσζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ ζρεδηαζκνχπξνγξακκαηηζκνχ

1.

2.

3.
4.

Δ δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχπξνγξακκαηηζκνχ
ηνρεχεη
λα
βνεζήζεη
ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο λα ζπλεξγαζηνχλ
αξκνληθά.
Αεζκεχεη φινπο φζνπο εκπιέθνληαη ζε
κηα
ζπγθεθξηκέλε
ζπληνληζκέλε
πξνζπάζεηα.
Θέηεη ηελ θαηεχζπλζε πνπ πξέπεη λα
αθνινπζήζεη ε ζρνιηθή κνλάδα.
πληειεί ζηε κείσζε ησλ άζθνπσλ
ελεξγεηψλ.

ΜέζεΣηκή
(ΜΣ)

Σππηθή Ώπφθιηζε
(ΣΏ)

4.16

.70

3.91

.84

4.13

.69

4.11

.75

Απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην ξφιν ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζρεδηαζκνχπξνγξακκαηηζκνχ
Ώπφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 3, πξνθχπηεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ ζε πνιχ κεγάιν
βαζκφ κε ην φηη ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ ζπκβάιιεη ζε ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείν (Μ=4.18, ΣΏ=0.80) θαη
ζπκβάιιεη ζηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη ηνπο παηδαγσγηθνχο ρεηξηζκνχο. (Μ=3.81, ΣΏ=0.88). Ώληίζεηα, νη
εθπαηδεπηηθνί εθθξάδνπλ νπδέηεξε ζηάζε κε ην φηη ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ ζπκβάιιεη ζηελ επηκφξθσζε θαη
επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (ΜΣ=3.10, ΣΏ=0.98) θαη κε ην φηη ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ
ζπκβάιιεη ζε ζέκαηα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ ζρνιείνπ (ΜΣ=2.84, ΣΏ=1.02).
Πίλαθαο 3 Απνηειέζκαηα απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην ξφιν ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ ζηελ
αλάπηπμε ηνπ ζρεδηαζκνχ-πξνγξακκαηηζκνχ
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ΜέζεΣηκή
(ΜΣ)

Σππηθή Ώπφθιηζε
(ΣΏ)

Βπηκφξθσζε
θαη
επαγγεικαηηθή
αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
Θέκαηα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ
ζρνιείνπ.
Θέκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπζρνιείνπ.

3.10

.98

2.84

1.02

4.18

.80

Μεζφδνπο δηδαζθαιίαο παηδαγσγηθνχο
ρεηξηζκνχο.

3.81

.88

Ο ζχιινγνοδηδαζθφλησλ ζπκβάιιεη
1.
2.
3.
4.

Απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ ελδεδεηγκέλε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηνπ ζρεδηαζκνχπξνγξακκαηηζκνχ
Ώπφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 4, πξνθχπηεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ ζε πάξα πνιχ κεγάιν
βαζκφ κε ην φηη θαηά ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηνπ ζρεδηαζκνχ –πξνγξακκαηηζκνχ, πξέπεη λα γίλεηαη
νξζνινγηθή θαηαλνκή ηνπ έξγνπ (Μ=4.39, ΣΏ=0.65),θαζψο θαη ζην φηη ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηνπ
ζρεδηαζκνχ –πξνγξακκαηηζκνχ πξέπεη λα είλαη πξντφλ ζπκκεηνρήο φισλ (Μ=4.34, ΣΏ=0.66) θαη κε ην φηη ε
δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηνπ ζρεδηαζκνχ –πξνγξακκαηηζκνχ, νθείιεη λα θαηαιήγεη ζε ζαθή θαη επέιηθηα ζρέδηα
(Μ=4.30, ΣΏ=0.59). Σέινο, νη εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ ζε πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ κε ην φηη ζηε δηαδηθαζία
δεκηνπξγίαο ηνπ ζρεδηαζκνχ –πξνγξακκαηηζκνχ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε
(Μ=4.01, ΣΏ=0.73).
Πίλαθαο 4 Απνηειέζκαηα απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ ελδεδεηγκέλε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο
ηνπ ζρεδηαζκνχ-πξνγξακκαηηζκνχ

1.
2.
3.
4.

Καηά ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηνπ
ζρεδηαζκνχ –πξνγξακκαηηζκνχ
Να ιακβάλεηαη ππφςε ε πθηζηάκελε
θαηάζηαζε.
Οθείιεη λα θαηαιήγεη ζε ζαθή θαη
επέιηθηα ζρέδηα.
Πξέπεη λα είλαη πξντφλ ζπκκεηνρήο
φισλ.
Να γίλεηαη νξζνινγηθή θαηαλνκή ηνπ
έξγνπ.

ΜέζεΣηκή
(ΜΣ)

Σππηθή Ώπφθιηζε
(ΣΏ)

4.01

.73

4.30

.59

4.34

.66

4.39

.65

Πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηνλ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζρεδηαζκνχπξνγξακκαηηζκνχ
Ώπφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 5 πξνθχπηεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ ζε πάξα πνιχ κεγάιν
βαζκφ κε ην φηη επηζπκνχλ απφ ηνλ δηεπζπληή λα δεκηνπξγεί ην θαηάιιειν θιίκα ψζηε ην πξνζσπηθφ λα
εξγαζηεί γηα λα επηηεπρζνχλ νη θνηλνί ζηφρνη (Μ=4.58, ΣΏ=0.64). Οη εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ ζε πνιχ κεγάιν
βαζκφ κε ην φηη επηζπκνχλ απφ ηνλ δηεπζπληή λα δηεξεπλά ηηο αλάγθεο θαη πξνηεξαηφηεηεο ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο (Μ=4.52, ΣΏ=0.68) θαη κε ην φηη πξέπεη λα πείζεη ην πξνζσπηθφ λα εξγαζηεί γηα λα επηηεπρζνχλ νη
θνηλνί ζηφρνη (Μ=4.20, ΣΏ=0.79). Σέινο, νη εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ κε ην φηη
επηζπκνχλ απφ ηνλ δηεπζπληή λα ηεξαξρεί ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο
ησλ καζεηψλ (Μ=4.06, ΣΏ=0.76), ελψ ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζεσξνχλ φηη ν δηεπζπληήο πξέπεη λα ηεξαξρεί ηηο
πξνηεξαηφηεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Μ=3.55, ΣΏ=0.86).
Πίλαθαο 5Απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηηο πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηνλ δηεπζπληή ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζρεδηαζκνχ-πξνγξακκαηηζκνχ

Βπηζπκψ απφ ηνλ δηεπζπληή λα
1.

Εεξαξρεί
ηηο
πξνηεξαηφηεηεο
εθπαηδεπηηθνχ
έξγνπ
ζχκθσλα
ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ.

ηνπ
κε
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Σππηθή Ώπφθιηζε
(ΣΏ)
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Βπηζπκψ απφ ηνλ δηεπζπληή λα
2.

3.

4.

5.
6.

Εεξαξρεί
ηηο
πξνηεξαηφηεηεο
ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ
έξγνπ
ζχκθσλα
κε
ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
Βπηδηψθεη ηε δέζκεπζε φισλ φζσλ
εκπιέθνληαη
ζε
κηα
ζπγθεθξηκέλε
πξνζπάζεηα.
Αεκηνπξγεί ην θαηάιιειν θιίκα ψζηε ην
πξνζσπηθφ λα εξγαζηεί γηα λα επηηεπρζνχλ
νη θνηλνί ζηφρνη.
Αηεξεπλά ηηο αλάγθεο θαη πξνηεξαηφηεηεο
ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.
Πείζεη ην πξνζσπηθφ λα εξγαζηεί γηα λα
επηηεπρζνχλ νη θνηλνί ζηφρνη.

ΜέζεΣηκή
(ΜΣ)
3.55

Σππηθή Ώπφθιηζε
(ΣΏ)
.86

4.11

.73

4.58

.64

4.52

.68

4.20

.79

Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ δηαθνξέο ησλ απφςεσλ κεηαμχ ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ
(θχιν, ειηθία θαη πξνυπεξεζία) ηνπ δείγκαηνο έγηλε εθαξκνγή ηεο δηεπξεπλεηηθήο παξαγνληηθήο αλάιπζεο
(Factor Analysis - FA) θαη ζηε ζπλέρεηα αλάιπζε δηαθχκαλζεο θαηά έλα παξάγνληα (Analysis of Variance ANOVA). Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη δελ πξνέθπςε θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ
νκάδσλ. Δ κφλε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά παξαηεξήζεθε κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε πξνυπεξεζία 1620 εηψλ θαη 31-35 εηψλ. Δ εθαξκνγή ηνπ θξηηεξίνπ ειέγρνπ αλεμαξηεζίαο ρ2 πξαγκαηνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ
λα δηεξεπλεζνχλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ εμαηξέζεθαλ θαη ησλ
δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (θχιν, ειηθία θαη πξνυπεξεζία) ηνπ δείγκαηνο. Ώπφ ηελ αλάιπζε ησλ
δεδνκέλσλ κέζσ ηνπ ειέγρνπ αλεμαξηεζίαο ρ2 δελ πξνέθπςε θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά σο πξνο ην
θχιν. Πξνέθπςαλ φκσο κία (1) ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά σο πξνο ηελ ειηθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη κία
(1) ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά σο πξνο ηελ πξνυπεξεζία.
ηνλ Πίλαθα 6 θαίλεηαη ε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά σο πξνο ηελ ειηθία. Αηαπηζηψζεθε, ζηελ ελφηεηα πνπ
θαηέγξαθε ηηο πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηνλ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηελ αλάπηπμε ηνπ
ζρεδηαζκνχ-πξνγξακκαηηζκνχ θαη εηδηθφηεξα ζηελ πξφηαζε 4.2 «Εεξαξρεί ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ» ρ2=21.018 p=0.013<0.05.
Πίλαθαο 6Ζιηθία * 4.2 Ηεξαξρεί ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζχκθσλα
ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ

κε

Chi-Square Tests
Asymptotic
Significance (2sided)
9
,013
9
,007
1
,122

Value
df
Pearson Chi-Square
21,018a
Likelihood Ratio
22,533
Linear-by-Linear
2,387
Association
N of Valid Cases
148
a. 7 cells (43,8%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is ,76.

Σέινο ζηνλ Πίλαθα 7, παξαηεξνχκε ηε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά σο πξνο ηελ πξνυπεξεζία.
Αηαπηζηψζεθε ζηελ ελφηεηα πνπ θαηέγξαθε ηηο πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηνλ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζρεδηαζκνχ-πξνγξακκαηηζκνχ θαη εηδηθφηεξα ζηελ πξφηαζε 4.1 «Εεξαξρεί ηηο
πξνηεξαηφηεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ» ρ2=62,624 p=0.00<0.05.
Πίλαθαο 7 Πξνυπεξεζία * 4.1 Ηεξαξρεί ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζχκθσλα
κε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ
Chi-Square Tests

Value
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Pearson Chi-Square
62,624a
24
Likelihood Ratio
24,872
24
Linear-by-Linear
2,318
1
Association
N of Valid Cases
149
a. 26 cells (74,3%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is ,02.

,000
,413
,128

πκπεξάζκαηα
Βπηδίσμε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ηηο απφςεηο ηφζν ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη
ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Βλφηεηαο Αξάκαο
ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ηνλ νπνίν θαιείηαη λα επηηειέζεη ε ζρνιηθή εγεζία ζηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ησλ
βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο Αηνίθεζεο πνπ αθνξνχλ ζηνλ ζρεδηαζκφ - πξνγξακκαηηζκφ ηνπ παξαγφκελνπ
εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζηε ρνιηθή Μνλάδα. Δ ζεκαληηθφηεηα ηνπ ζέκαηνο έγθεηηαη ζην φηη ε δηεξεχλεζε θαη
θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ην ξφιν ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο ζηελ αλάπηπμε ηνπ
ζρεδηαζκνχ -πξνγξακκαηηζκνχ θαη θαη΄επέθηαζε ηεο αλαηξνθνδφηεζήο ηνπ δηα ηνπ ειέγρνπ-αμηνιφγεζήο ηνπ
είλαη αλαγθαία δηφηη ζα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ παξερφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ
έξγνπ.Γηα ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο δηελεξγήζεθε πνζνηηθή έξεπλα κε ρξήζε θαηάιιεινπ δνκεκέλνπ εξγαιείνπ ζε
δείγκα 149 εθπαηδεπηηθψλ γηα λα δηεξεπλεζνχλ ηα 4 εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ζε πξνεγνχκελε
παξάγξαθν.
Σν πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηέιεζε ην αλ έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γλψζε θαη
επίγλσζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ ζρεδηαζκνχ-πξνγξακκαηηζκνχ. πσο πξνέθπςε απφ ηηο απαληήζεηο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ ζε κεγάιν βαζκφ κε ην φηη ν ζρεδηαζκφο-πξνγξακκαηηζκφο ηνπο βνεζά
λα ζπλεξγαζηνχλ αξκνληθά, βνεζά λα νξηζζεί ε θαηεχζπλζε πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη ε ζρνιηθή κνλάδα,
ζπληειεί ζηε κείσζε ησλ άζθνπσλ ελεξγεηψλ θαη δεζκεχεη φινπο φζνπο εκπιέθνληαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε
ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα. Γεληθφηεξα απηά ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ κεγάιε
γλψζε θαη επίγλσζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ ζρεδηαζκνχ-πξνγξακκαηηζκνχ αλαγλσξίδνληαο ηα νθέιε απφ κηα ηέηνηα
δηαδηθαζία. Σα επξήκαηα απηά ζπκθσλνχλ κε ηα επξήκαηα άιισλ εξεπλψλ πνπ αθνξνχλ ζην ζρεδηαζκφ –
πξνγξακκαηηζκφ ζρνιηθψλ κνλάδσλ (Γεξνδήκνο, 2012 · Φσκά, 2008).
Σν δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα αθνξνχζε ζην πψο αληηιακβάλνληαη νη εθπαηδεπηηθνί ην ξφιν ηνπ ζπιιφγνπ
δηδαζθφλησλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζρεδηαζκνχ-πξνγξακκαηηζκνχ. Οη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ έδεημαλ φηη
απηνί ζπκθσλνχλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ κε ην φηη ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ, κπνξεί ζπκβάιιεη ζε ζέκαηα
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη ηνπο παηδαγσγηθνχο ρεηξηζκνχο πνπ γίλνληαη.
Παξφκνηα ζηνηρεία βξίζθνπκε ζηελ έξεπλα ηνπ Οηθνλφκνπ (2010), ν νπνίνο ππνζηεξίδεη φηη ν ζχιινγνο
δηδαζθφλησλ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ νξγάλσζε θαη ζηε δφκεζε ησλ ζπλεδξηάζεσλ θαη ηνπ Μπαγάθε
(2005), ν νπνίνο ηνλίδεη φηη ε επηκφξθσζε θαη ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε δεηήκαηα
νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ζεσξείηαη ζεκαληηθή θαη απαξαίηεηε. ηελ ίδηα έξεπλα νη εθπαηδεπηηθνί δειψλνπλ φηη
επηζπκνχλ λα έρνπλ πνιχ πεξηζζφηεξεο αξκνδηφηεηεο ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζηηο
δηαδηθαζίεο ηεο εθπαίδεπζεο. Ώληίζεηα, νη εθπαηδεπηηθνί εμέθξαζαλ επηθχιαμε ζρεηηθά κεην αλ ν ζχιινγνο
δηδαζθφλησλ ζπκβάιιεη ζηελ επηκφξθσζε θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο θαη ζε
ζέκαηα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ ζρνιείνπ. Σν εχξεκα απηφ έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε δεδνκέλα ηεο έξεπλαο
ηεο Ώλαζηαζίνπ (2017) ε νπνία ππνζηεξίδεη φηη, ζηνπο ππάξρνληεο κεραληζκνχο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ζε
επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο δελ απαληψληαη νη πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
ζνλ αθνξά ην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα, πνηα ζεσξνχλ σο ελδεδεηγκέλε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηνπ
ζρεδηαζκνχ-πξνγξακκαηηζκνχ. Οη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ έδεημαλ φηη απηνί ζπκθσλνχλ ζε πνιχ κεγάιν
βαζκφ κε ην φηη θαηά ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηνπ ζρεδηαζκνχ-πξνγξακκαηηζκνχ πξέπεη λα γίλεηαη
νξζνινγηθή θαηαλνκή ηνπ έξγνπ θαζψο θαη κε ην φηη απηή ηε δηαδηθαζία πξέπεη λα είλαη πξντφλ ζπκκεηνρήο
φισλ θαη λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε. Βπηπιένλ, νη εθπαηδεπηηθνί ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ
αλαγλψξηζαλ φηη ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηνπ ζρεδηαζκνχ -πξνγξακκαηηζκνχ νθείιεη λα θαηαιήγεη ζε ζαθή
θαη επέιηθηα ζρέδηα. Σα παξαπάλσ επξήκαηα ηεο έξεπλάο καο ζπκθσλνχλ κε ηα επξήκαηα άιισλ εξεπλψλ ηνπ
ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ (Σζαηζνχιε, 2017· Καζηαλίδνπ & Σζηθαληέξε 2015· Γεξνδήκνο, 2012).
Ώπαληψληαο ζην ηέηαξην εξεπλεηηθφ εξψηεκα ζρεηηθά κε ηηο πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηνλ δηεπζπληή
ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζρεδηαζκνχ-πξνγξακκαηηζκνχ, νη εξσηψκελνη εθπαηδεπηηθνί έδεημαλ
λα ζπκθσλνχλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ κε ην φηη επηζπκνχλ απφ ηνλ δηεπζπληή λα δεκηνπξγεί ην θαηάιιειν
θιίκα, ψζηε ην πξνζσπηθφ λα εξγαζηεί γηα λα επηηεπρζνχλ νη θνηλνί ζηφρνη, λα δηεξεπλά ηηο αλάγθεο θαη
πξνηεξαηφηεηεο ηεο ζρνιηθήο θαη φηη πξέπεη λα πείζεη ην πξνζσπηθφ λα εξγαζηεί γηα λα επηηεπρζνχλ νη θνηλνί
ζηφρνη. Βπηπιένλ, νη εθπαηδεπηηθνί αλαγλψξηζαλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ φηη ν δηεπζπληήο πξέπεη ηεξαξρεί ηηο
πξνηεξαηφηεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ θαη ηηο αλάγθεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ. Σα επξήκαηα ηεο έξεπλάο καο ζπκθσλνχλ κε ηα επξήκαηα άιισλ εξεπλψλ (Γαβιαλφο, 1998·
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αΎηε & Μηρφπνπινο 2005) πνπ αθνξνχλ ζηηο πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηνλ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο.
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Πεξίιεςε Αληηιακβαλφκελνη ην έληνλν ελδηαθέξνλ πνπ ππάξρεη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην
απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν, ε εξγαζία απηή πξαγκαηεχεηαη ηε ζρνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαζψο θαη ηνλ
απνηειεζκαηηθφ εγέηε. Δηδηθφηεξα, γίλεηαη πξνζπάζεηα λα νξηνζεηεζνχλ νη φξνη απηνί ζην ζχγρξνλν ζρνιηθφ
πιαίζην
Λέμεηο θιεηδηά: απνηειεζκαηηθφηεηα, δηεπζπληήο
1. Δηζαγσγή
Δ ζρνιηθή εγεζία έρεη αλαγλσξηζηεί απφ δηάθνξνπο εξεπλεηέο σο ην ζηνηρείν-θιεηδί γηα ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζρνιείσλ (Brauckmann & Pashiardis, 2011; Marzano,Waters & McNulty, 2005). Δ
εγεζία, ζχκθσλα κε ην αΎηε (2002), απνηειεί κηα ζεκαληηθή πιεπξά ηεο δηνίθεζεο, σζηφζν, δελ ηαπηίδεηαη
πιήξσο κε απηήλ. Ώπνηειεί κέξνο ηεο θαη ζηνρεχεη θπξίσο ζηελ αλαγθαηφηεηα ηεο αιιαγήο ηνπ ηξφπνπ
ζπκπεξηθνξάο θαη λννηξνπίαο ησλ αλζξψπσλ, φηαλ νη εθάζηνηε ζπλζήθεο ην επηβάιινπλ. Καιχηεξνο εγέηεο
θαίλεηαη πσο είλαη απηφο πνπ αμηνπνηεί ηνπο αλζξψπνπο (αΎηεο, 2002). Καηά ηνλ Παζηαξδή (2012), ε
απνηειεζκαηηθή εγεζία απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν κέζν γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ζε
ζρέζε κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ κάζεζεο κέζα ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ.
2. ρνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα
Σν ζχγρξνλν θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ πνπ επηθξαηεί σζεί ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα λα
δξαζηεξηνπνηεζνχλ, ψζηε λα ιεηηνπξγήζνπλ νη ζρνιηθέο κνλάδεο απνηειεζκαηηθά. Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ
ζπληειεζηεί ηαρχηαηεο αιιαγέο (φπσο είλαη ε έθξεμε ζηνλ ηνκέα ησλ γλψζεσλ, ε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο
ηερλνινγίαο, θαη ην θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο). Άιιεο απφ απηέο ηηο αιιαγέο επεξέαζαλ ζε κεγαιχηεξν θαη
άιιεο ζε κηθξφηεξν βαζκφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ησλ δηαθφξσλ θνηλσληψλ. Ώπηφ ζπκβαίλεη γηαηί ην
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα κηαο θνηλσλίαο απνηειεί αληαλάθιαζε ηνπ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο ζην νπνίν
εθαξκφδεηαη. Δ νπνηαδήπνηε, ινηπφλ, θνηλσληθή αιιαγή πνπ ζπκβαίλεη, επεξεάδεη άκεζα θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο (Παζηαξδήο, 2004).
Σα ηειεπηαία ρξφληα απαζρνινχλ ηνπο εξεπλεηέο ζε κεγάιν βαζκφ νη έλλνηεο ηεο «πνηφηεηαο» θαη ηεο
«απνηειεζκαηηθφηεηαο» ηεο εθπαίδεπζεο θαη θαη‟ επέθηαζε ηνπ ζρνιείνπ. ε θάζε πεξίπησζε, ρξεηάδεηαη λα
δηεπθξηληζηεί φηη πξφθεηηαη γηα έλλνηεο, πνπ δελ είλαη ζπλψλπκεο αιιά πνπ απιψο πεξηγξάθνπλ θαη επεμεγνχλ
ηε ιεηηνπξγία ησλ δηάθνξσλ νξγαληζκψλ θαη ζπλεπψο θαη ηνπ ζρνιείνπ (Παζηαξδήο & Παζηαξδή, 2000).
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε έλλνηα ηνπ «απνηειεζκαηηθνχ» ζρνιείνπ αλ θαη είλαη αξθεηά ζπρλή, δελ είλαη
πιήξσο απνζαθεληζκέλε. Έηζη, ινηπφλ, ππάξρνπλ δηάθνξεο απφςεηο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηνπ
απνηειεζκαηηθνχ ζρνιείνπ. Οη Hoy & Ferguson (1989) ππνζηεξίδνπλ φηη έλα ζρνιείν είλαη απνηειεζκαηηθφ,
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ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη αληηζηνηρία ζηφρσλ θαη απνηειεζκάησλ. χκθσλα κε ηελ άπνςε ηνπ Lezotte
(1989) έλα ζρνιείν ζεσξείηαη απνηειεζκαηηθφ, φηαλ είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη ηζφηεηα, δειαδή λα δείμεη φηη ζε
απηφ κπνξνχλ λα ζπλππάξρνπλ απφ ηε κηα πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο θαη απφ ηελ άιιε νη ίζεο
επθαηξίεο γηα φινπο ηνπο καζεηέο. Σέινο, θαηά ηελ Πακνπθηζφγινπ (2001) ε απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο
ζρνιείνπ αθνξά ηε κέηξεζε ηεο επηηπρίαο. Ώπηή ζρεηίδεηαη κε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο
ζηφρνπο ηνπο θαη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ. ρεηίδεηαη, δειαδή, κε κηα ζπλνιηθή κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ
θνηλσληθψλ αλαγθψλ πνπ ππάξρνπλ δηακέζνπ ηεο ζρνιηθήο επηηπρίαο. Σέινο, κηα άιιε άπνςε είλαη απηή ηνπ
Μπακπηληψηε (1998), ν νπνίνο επηρεηξεί λα δηαρσξίζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα απφ ηελ απνδνηηθφηεηα. Έηζη,
ινηπφλ, αλαθέξεη φηη σο απνηειεζκαηηθφηεηα λνείηαη ε ηθαλφηεηα ηνπ λα έρεη θάπνηνο λα παξάγεη ην
αλακελφκελν απνηέιεζκα, ελψ ε απνδνηηθφηεηα είλαη ε ηδηφηεηα πνπ έρεη θάπνηνο λα παξάγεη αξθεηφ έξγν, πνπ
λα επηθέξεη θέξδνο.
Οινθιεξψλνληαο ηελ πξνζπάζεηα καο λα αλαιπζεί ν φξνο ηνπ απνηειεζκαηηθνχ ζρνιείνπ ζα
κπνξνχζακε, λα πνχκε πσο έλα ζρνιείν είλαη απνηειεζκαηηθφ, φηαλ φινη νη εκπιεθφκελνη ζηε δνκή, ηε
ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαηνξζψλνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα ζρνιηθή κνλάδα πνπ
κπνξεί λα ζπκβαδίζεη κε ηα ζχγρξνλα θνηλσληθά δεδνκέλα, εληζρχνληαο ηελ ηζφηεηα αλάκεζα ζηνπο καζεηέο
ηεο, πξνσζψληαο ηηο επηδφζεηο ηνπο θη αλαδεηθλχνληαο ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο (Σζαπξνχλεο, 2007).
ην ζεκείν απηφ, θξίλεηαη αλαγθαίν λα αλαθεξζνχλ νη παξάγνληεο πνπ θαίλεηαη φηη επεξεάδνπλ ηελ
ζρνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη νη νπνίνη είλαη νη αθφινπζνη:

Δθπαηδεπηηθή εγεζία: Δ ζπκπεξηθνξά πνπ έρεη ν δηεπζπληήο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε
δξάζε ηνπ εκςπρψλεη θαη θαζνδεγεί ηνπο άιινπο εθπαηδεπηηθνχο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγείηαη
ζεηηθφ θιίκα θαη γίλεηαη ην εθπαηδεπηηθφ ηνπ έξγν πην απνηειεζκαηηθφ (Μπξίληα, 2008).

ρνιηθό θιίκα : ε χπαξμε ελφο θιίκαηνο πνπ είλαη επλντθφ θαη ζεηηθφ πξνσζεί ηε
κάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία. Ώλακθηζβήηεηα, ην ζεηηθφ ζρνιηθφ θιίκα απνηειεί ηελ θαιχηεξε εγγχεζε
γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη ζηφρνη ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Δ νκαδηθφηεηα θαη ε θαιή επηθνηλσλία
ζπκβάιινπλ επίζεο ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ ζρνιείνπ (Μπξίληα, 2008).

Έκθαζε ζηε ζρνιηθή δηδαζθαιία: δίλεηαη κεγάιε ζεκαζία ζην ρξφλν πνπ
αθηεξψλεηαη ζηε δηδαζθαιία, θαζψο επίζεο θαη ζηελ χπαξμε πςεινχ επηπέδνπ αιιειεπίδξαζεο θαη
ζπλεξγαζίαο κεηαμχ καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. Σέινο, ρξεζηκνπνηνχληαη θαηλνηφκεο κέζνδνη
δηδαζθαιίαο (Παζηαξδήο, 2004).

Τςειέο πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ: φινη νη καζεηέο αληηκεησπίδνληαη κε ηνλ
ίδην ηξφπν, δειαδή ηζφηηκα απφ ηνπο δαζθάινπο ηνπο. Βπίζεο, ρξεηάδεηαη λα απνηειεί θνηλή άπνςε ησλ
δαζθάισλ φηη φινη νη καζεηέο ηνπο κπνξνχλ λα κάζνπλ κε επηηπρία, ζχκθσλα πάληα κε ηηο ηθαλφηεηέο
ηνπο (Παζηαξδήο, 2004).

Μέηξεζε θαη αμηνιόγεζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηώλ: ε αμηνιφγεζε ησλ
πξνζθεξφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε κέηξεζε ηεο καζεηηθήο ηνπο
επίδνζεο (Παζηαξδήο, 2004).

πκκεηνρή νηθνγέλεηαο θαη ζπλεξγαζία νηθνγέλεηαο-ζρνιείνπ: ε ελεξγφο ζπκκεηνρή
ησλ γνλέσλ ζηε ζρνιηθή δσή θαη ε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ιεηηνπξγεί ζεηηθά ηε
καζεζηαθή δηαδηθαζία (Παζηαξδήο, 2004).

Παξνρή ρσξηζηνύ πξνϋπνινγηζκνύ ζε θάζε ζρνιείν: κε ηνλ ηξφπν απηφ
επηηπγράλεηαη ε απνθέληξσζε θαη παξέρεηαη πεξηζζφηεξε επειημία ζηε ζρνιηθή κνλάδα, κε ζθνπφ λα
δψζεη έκθαζε ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηνπ θάζε ζρνιείνπ (Παζηαξδήο, 2004).


3. Απνηειεζκαηηθφο δηεπζπληήο
Γηα θάζε ζρνιηθή κνλάδα, ηφζν ζηελ Βιιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ, ν Αηεπζπληήο απνηειεί ηνλ
βαζηθφ ζπληειεζηή γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα (αΎηεο, 2008α). Λακβάλνληαο ππφςηλ φηη ν θχξηνο ζηφρνο
ηεο παηδείαο είλαη ε νιφπιεπξε αλάπηπμε ησλ καζεηψλ, έηζη ψζηε λα γίλνπλ ελεξγνί πνιίηεο ηνπ αχξην θαη ε
νπνία νπζηαζηηθά πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο, γίλεηαη εχθνια αληηιεπηή ε ηδηαίηεξε ζεκαζία ηνπ Αηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο
(Ώξγπξνπνχινπ, 2010). Ο δηεπζπληήο, άιισζηε είλαη απηφο πνπ πξνσζεί ηε βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ
ζρνιείνπ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ, θαζψο κπνξεί λα επεξεάδεη ηα θίλεηξα θαη ηηο επηδφζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ,
κέζα απφ ην θαηάιιειν θιίκα θαη πεξηβάιινλ εξγαζίαο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη (αΎηεο, 2008α).
ζνλ αθνξά ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ δηεπζπληή, ζχκθσλα κε ηνλ αΎηε (2002), θαιχπηνπλ έλα επξχ
θάζκα επζπλψλ, νη νπνίεο κπνξεί λα δηαθξηζνχλ ζε πέληε «ηνκείο». πγθεθξηκέλα νη επζχλεο ζρεηίδνληαη

Με ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, φπσο π.ρ. κε ηελ επίβιεςε ηνπ έξγνπ ησλ δηδαζθφλησλ

Με ηνπο καζεηέο, φπσο π.ρ. ιακβάλνληαο ππφςηλ ηηο αλάγθεο θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο
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Με ηελ επηθνηλσλία κε θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, φπσο π.ρ. κε ηε δεκηνπξγία θαη
κε ηε δηαηήξεζε θαιψλ ζρέζεσλ κε ηνπο γνλείο θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία θ.ά.

Με ηελ θηηξηαθή θαη πιηθνηερληθή δνκή ηνπ ζρνιείνπ, φπσο π.ρ. κε ηε δηακφξθσζε ελφο
νπηηθά θαιαίζζεηνπ θαη θαζαξνχ θηηξίνπ θ.ά.

Με ηελ νξγάλσζε θαη δηεθπεξαίσζε ηεο δηνηθεηηθήο εξγαζίαο, φπσο π.ρ. κε ηε δηεθπεξαίσζε
ηεο ππεξεζηαθήο αιιεινγξαθίαο θ.ά
Δ ζρνιηθή δηεχζπλζε είλαη απνηειεζκαηηθή, ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπγθιίλνπλ νη πξνζδνθίεο ηνπ
δηεπζπληή-εγέηε, κε ηνπο πθηζηάκελνπο ζρεηηθά κε ην έξγν ηνπο (αΎηεο, 2005). χκθσλα κε ηνπο Γεσξγηάδνπ
& Κακπνπξίδε (2005) ν δηεπζπληήο-εγέηεο είλαη ν ηχπνο ηνπ εγέηε, ν νπνίνο δίλεη δσή ζηηο θαζεκεξηλέο
επαλαιακβαλφκελεο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ θαη επηηπγράλεη νη ζπλήζεηο άλζξσπνη λα θάλνπλ εμαηξεηηθά
πξάγκαηα.
Οη Θενθηιίδεο & ηπιηαλίδεο (2000), αλαθέξνπλ φηη ν δηεπζπληήο- εγέηεο ρξεηάδεηαη λα έρεη φξακα γηα
λα αλαπηπρζεί ην ζρνιείν πνπ δηεπζχλεη, λα εμαζθαιίδεη ηελ ππνζηήξημε φισλ γηα λα πινπνηεζεί ην φξακα ηνπ,
λα ζπληνλίδεη ηελ εξγαζία ηνπ ζρνιείνπ αλαζέηνληαο ζηνπο άιινπο εθπαηδεπηηθνχο ξφινπο θαη αξκνδηφηεηεο, λα
ελεξγνπνηείηαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ζρεδηαζκνχ θαη λα είλαη δεθηηθφο ζηηο αιιαγέο εθαξκνγήο, λα κπνξεί λα
αλαζέζεη ππεπζπλφηεηεο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίδεη ηε ζπκβνιή ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ, λα επηθνηλσλεί
κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν κε ηνπο άιινπο θαη λα κεξηκλά γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπο ζρεηηθά κε ζεκαληηθά
γεγνλφηα θαη απνθάζεηο, λα απνζηαζηνπνηείηαη απφ ηελ ηξέρνπζα πνξεία εξγαζηψλ θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα
ηνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα επαλεμεηάδεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα
πξνιακβάλεη πξνβιήκαηα θαη λα αμηνπνηεί επθαηξίεο, λα αηζζάλεηαη δέζκεπζε απέλαληη ζην ζρνιείν, ηα κέιε
ηνπ θαη ηελ θαιή ηνπ θήκε, λα θξίλεη κε αληηθεηκεληθφηεηα ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηηο αδπλακίεο ηεο ζρνιηθήο
κνλάδα, ψζηε αληίζηνηρα λα ηα αμηνπνηεί ή λα ηηο πεξηνξίδεη, λα δίλεη έκθαζε ζηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο
δηδαζθαιίαο θαη θπζηθά ηεο κάζεζεο, λα έρεη πςειέο πξνζδνθίεο απφ φινπο, ηφζν απφ ην πξνζσπηθφ, φζν θαη
απφ ηνπο καζεηέο θαη ηέινο, λα αλαγλσξίδεη φηη φινη ρξεηάδνληαη ππνζηήξημε θαη ελζάξξπλζε γηα λα
βειηηψζνπλ θαη ηειηθά λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ απφδνζή ηνπο.
Σέινο, θαηά ηνπο Hoy & Miskel (2008) ηα γλσξίζκαηα ηεο απνηειεζκαηηθήο ζρνιηθήο εγεζίαο
ηαμηλνκνχληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο:

ε πξνζσπηθφηεηα, ζηελ νπνία εληάζζεηαη ε απηνπεπνίζεζε, ε αθεξαηφηεηα, ε αληνρή έληαζεο
θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή σξηκφηεηα

ε εξγαζηαθή παξαθίλεζε, πνπ πεξηιακβάλεη ην θαζήθνλ, ηηο δηαπξνζσπηθέο αλάγθεο θαη ηηο
πξνζδνθίεο, θαη

νη δεμηφηεηεο, πνπ είλαη νη ηερληθέο, νη δηαπξνζσπηθέο θαη νη δηνηθεηηθέο δεμηφηεηεο.
4. πκπεξάζκαηα
πλνςίδνληαο, ρξεηάδεηαη λα επηζεκαλζεί φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ν
πξνζδηνξηζκφο ησλ παξαγφλησλ πνπ ηελ επεξεάδνπλ απαζρνιεί ζε κεγάιν βαζκφ ηηο ζχγρξνλεο έξεπλεο. Ώπηφ
ζπκβαίλεη γηαηί ελ ηέιεη απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ επεξεάδνληαη νη καζεηέο. Μάιηζηα, νη
έξεπλεο απηέο ζπλέβαιαλ ζηε βειηίσζε ησλ ζρνιείσλ, ελψ επηζήκαλαλ κεηαμχ ησλ άιισλ ην ξφιν θαη ηηο
ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη ην ζέκα εγεζίαο - δηεχζπλζεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ
(Reynolds & Cuttance, 2010). Βμάιινπ, απφ ηελ πξνεγνχκελε παξάζεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ
ηδηνηήησλ ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζρνιηθνχ εγέηε, κπνξεί εχθνια θαλείο λα αληηιεθζεί φηη ε επίηεπμε, αιιά θαη
ε ζπλερήο βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ζρεηίδεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ θαη ελ ηέιεη έρεη σο
ζεκείν αλαθνξάο ηεο ην ζρνιηθφ εγέηε- δηεπζπληή.
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Σν ζχγρξνλν ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαιείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα, λα πξνζαξκνζηεί ζηηο δηεζλείο
ηάζεηο θαη ζην δηαξθψο κεηαβαιιφκελν θαη αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ θαη λα κεηαηνπίζεη ην θέληξν βάξνπο
ηεο δηνίθεζεο απφ ηνλ απζηεξφ ζπγθεληξσηηθφ θεληξηθφ έιεγρν, ζηηο επηκέξνπο ζρνιηθέο κνλάδεο, παξέρνληαο
πεξηζζφηεξε απηνλνκία θαη δπλαηφηεηα εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηνπο ζρνιηθνχο εγέηεο. ην πλεχκα απηήο
ηεο αιιαγήο, εμεηάδεηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία, ην φξακα, έλλνηα πνπ έρεη επηζεκαλζεί βηβιηνγξαθηθά, σο
δχλακε επηξξνήο, ζεκείν εθθίλεζεο θαη θπξίαξρν ιεηηνπξγηθφ ζηνηρείν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο.
πγθεθξηκέλα, πξνζεγγίδεηαη αξρηθά ππφ ην πξίζκα ηεο εξκελεπηηθήο ινγνηερλίαο κε αθφξκεζε ην έξγν «Ανλ
Κηρψηεο» ηνπ Θεξβάληεο, ζηε ζπλέρεηα σο ελλνηνινγηθή θαηαζθεπή κε ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο πηπρέο πνπ
αλαδεηθλχνληαη ζηε βηβιηνγξαθία ηνπ επηζηεκνληθνχ πεδίνπ ηεο δηνίθεζεο, παξάιιεια ζπλδπάδεηαη κε
ζχγρξνλεο ζεσξίεο εγεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηέινο ζπζρεηίδεηαη κε παξακέηξνπο πνπ ζπληεινχλ ζηε
δηακφξθσζε θαη πινπνίεζή ηνπ ζην ζρνιείν, φπσο ε ζρνιηθή θνπιηνχξα, ην αμηαθφ ζχζηεκα θαη ε θαηλνηνκία
ππφ ηε κνξθή ηεο ζρνιηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.
Ώθνινχζσο, απνπζία επαξθψλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ απφ ηελ ειιεληθή πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα
εθπαίδεπζε, επηρεηξείηαη κηα πηινηηθή πνηνηηθή πξνζέγγηζε ηεο νξακαηηθήο εγεζίαο ζηα ζχγρξνλα ειιεληθά
ζρνιεία, ψζηε λα δηεξεπλεζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο. πιιέρζεθαλ πξσηνγελή δεδνκέλα κέζσ 12
εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ εθπαηδεπηηθψλ ζηειερψλ θαη 4 νκάδσλ εζηίαζεο 19 εθπαηδεπηηθψλ-δειαδή ησλ 2
πφισλ ηεο ακθίδξνκεο ζρέζεο πνπ έρεη σο δηακεζνιαβεηή ην φξακα, ζρνιηθψλ εγεηψλ θαη αθνινχζσλ ηνποπξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζνχλ νη ππάξρνπζεο αληηιήςεηο γηα ην φξακα, ε ελδερφκελε χπαξμε θνηλνχ νξάκαηνο
ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο θαη ηα ζηνηρεία ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο ηνπ. Δ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έδεημε φηη
παξά ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο ππάξρεη φξακα ζε πξνζσπηθφ επίπεδν αιιά πνιχ ιηγφηεξν
ζε ζπιινγηθφ. Οη εθπαηδεπηηθνί εκθαλίδνληαη πεξηζζφηεξν απαηζηφδνμνη γηα ηελ πξννπηηθή ζπλέλσζεο ζε θνηλή
απνζηνιή, αιιά αλαδεηθλχνπλ ηαπηφρξνλα ηελ αλάγθε θαηάιιειεο εγεηηθήο κνξθήο θαη ξεαιηζηηθνχ
ζρεδηαζκνχ. Παξφιν πνπ ηα πξνζσπηθά νξάκαηα ζηειερψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ δελ ραξαθηεξίδνληαη απφ
αλαηξεπηηθέο αιιαγέο, έρνπλ θνηλφ παηδαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, πξεζβεχνπλ αλζξσπηζηηθέο αμίεο θαη
επελδχνπλ ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο δεζκεχζεηο θαη φια απηά δείρλνπλ φηη ππάξρνπλ ηα επηκέξνπο ζηνηρεία πνπ
κπνξνχλ, ππφ ηελ επηξξνή ηεο εγεζίαο, λα νηθνδνκήζνπλ θνηλή θνπιηνχξα θαη λα ζπλελσζνχλ ζε θνηλφ φξακα.
Λέμεηο-θιεηδηά: φξακα, ράξηζκα, κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία, ζρνιηθή θνπιηνχξα.
ΔΗΑΓΧΓΖ
«Σξέια κπνξεί λα είλαη ην λα εγθαηαιείπνπκε ηα όλεηξά καο. Καη ε κεγαιύηεξε ηξέια απ’ όιεο, λα βιέπεηο ηε
δσή όπσο είλαη θαη όρη όπσο ζα έπξεπε λα είλαη. Να αιιάμεηο ηνλ θόζκν θίιε κνπ άληζν, δελ είλαη ηξέια,
νύηε νπηνπία. Δίλαη δηθαηνζύλε!»
Γνλ Κηρώηεο
Ο κπζηζηνξεκαηηθφο νξακαηηζηήο εγέηεο Ανλ Κηρψηεο (Θεξβάληεο, 1997) θαη ην αέλαν θπλήγη ηεο νπηνπίαο,
γίλνληαη ε αθφξκεζε ηεο παξνχζαο ζπδήηεζεο γηα ηελ παξσζεηηθή ηζρχ θαη ηελ επίδξαζε ηνπ νξάκαηνο ζηελ
εθπαηδεπηηθή εγεζία.
Σν ξαγδαία κεηαβαιιφκελνπαγθφζκην πεξηβάιινλπξννησλίδεη πξνζαξκνγή θαη αιιαγέο ζηελ έσο ηψξα
ζπγθεληξσηηθή ειιεληθή εθπαίδεπζε, κε ηάζε ηνλ απηφλνκν εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ απφ ηνπο ζρνιηθνχο
εγέηεο (ηακέινο etal., 2015) θαη ηελ αληηκεηψπηζε δπζκελψλ δηεζλψλ αμηνινγήζεσλ(ΕΒΠ, 2016).
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Βπηζεκαίλεηαη, φηη νη κεγάιεο αιιαγέο ζε θνηλσληθνχο νξγαληζκνχο φπσο νη εθπαηδεπηηθνί, απαηηνχλ
ελεξγνπνίεζε κε ζπκβαηηθψλ δεζκεχζεσλ ζε ππεξβαηηθνχο ζθνπνχο, κε ηε δηακεζνιαβεηηθή θαη ππνθηλεηηθή
δξάζε ελφο νξάκαηνο (Shamir etal., 1993; Yemini etal., 2015).
Σν φξακα απνηειεί κία πνιπζπδεηεκέλε θαη ακθηιεγφκελε έλλνηα,πνπ κπνξεί λα είλαη πεγή έκπλεπζεο
γηαθνηλνχο αγψλεο, «Πξνζπαζψληαο γηα ην αδχλαην, θαηνξζψλνπκε ην θαιχηεξν δπλαηφ»(AugustStrindberg),
ξνκαληηθή νπηνπία (Cervantes, 2008) ή αθφκα θαη εξγαιείν ρεηξαγψγεζεο (Benner, 2017; Conger, 1990;
Humphreys, 2004). Δ χπαξμε ή κε, ζρεδηαζκνχ ηνπ, κπνξεί λα ην κεηαηξέςεη ζε σθέιηκε ελέξγεηα ή
ππξνηέρλεκα «Έλαο ζηφρνο ρσξίο ζρέδην είλαη απιά κηα επρή» (Antoine de Saint-Exupéry).
Σν φξακα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, έρνπλ εληαρζεί ζηε βηβιηνγξαθία δηνίθεζεο απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‟80, ππφ
ηε κνξθή ηνπ νξγαλσζηαθνχ νξάκαηνο ζε επηρεηξεκαηηθνχο νξγαληζκνχο θαη κεηέπεηηα ζε θνηλσληθνχο θαη
εθπαηδεπηηθνχο (Bygrave, 2004; Bornstein, 2004; Baron& Markman, 2000). πλδέεηαη κε ζεσξίεο εγεζίαο
(Bass, 1990) θαη ζεσξείηαη θαζνξηζηηθφ ζηε δηακφξθσζε ραξηζκαηηθήο ζρέζεο εγέηε-αθνινχζσλ (Conger &
Kanungo, 1987). Δ επηηπρίαζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζήο ηνπ εμαξηάηαη απφ ηηο νξγαλσζηαθέο αμίεο θαη ηελ
θνπιηνχξα πνπ εθθξάδεη (Μueller, 2014; Peterson&Deal, 1998; Schein, 1992).
ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δελ ππάξρνπλ αξθεηέο αλαθνξέο πνπ λα ηαπηνπνηνχλ ή λα δηεξεπλνχλ
νξάκαηα εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ, κε αηηία αθελφο ηελ απζηεξή ηεξαξρηθή δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο, φπνπ ε
δηνίθεζε πξνζνκνηάδεη πεξηζζφηεξν κε δηαρείξηζε (Μπξίληα,2009) θαη αθεηέξνπ, ηελ απνπζία δεδνκέλσλ
ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο ησλ έξγσλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ (ΕΒΠ, 2012). Δ ζπζηεκαηηθή δηεξεχλεζε ηεο
χπαξμεο ή ηεο αλάγθεο χπαξμεο νξάκαηνο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο,θαζψο θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ παξακέηξσλ ηνπ, θξίλεηαη αλαγθαία ζηελ παξνχζα κεηαβαηηθή θάζε
ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο. ηελ έξεπλα απηή επηρεηξείηαη, κία πξσηνγελήο, πηινηηθή, πνηνηηθή πξνζέγγηζε ηνπ
αληηθεηκέλνπ ζε δχν παξάιιειεο θάζεηο, πνπ απεπζχλνληαη ζηνπο δχν βαζηθνχο πφινπο ηεο κεζνιαβεηηθήο
δξάζεο ηνπ νξάκαηνο: ηνλ ζρνιηθφ εγέηε θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ, εθπαηδεπηηθνχο.
Ζ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ Χ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
Δ εξκελεπηηθή ινγνηερλία, αλ θαη ζηεξείηαη ηεο κεζνδνινγίαο ελφο επηζηεκνληθνχ θιάδνπ, ζηελ πεξίπησζε ηεο
ζεψξεζεο ηεο εγεζίαο, κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάδεημε πηπρψλ ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο,
ρξεζηκνπνηψληαο ζπκβνιηθά παξαδείγκαηα ή αληηπαξαδείγκαηα πνπ ζπκππθλψλνπλ ην απφζηαγκα εκπεηξηψλ ή
ηζηνξηθψλ αλαθνξψλ (Samier&Lumby, 2010)θαη εζηηάδνπλ ζηελ παξαηεξνχκελε ζπλέρεηα ζην ρξφλν, σο πξνο
ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο δηαζηάζεηο ηεο εμνπζίαο (Waldo, 1968).
ην έξγν ηνπ Θεξβάληεο «Ανλ Κηρψηεο» θαη ζηηο αληίζηνηρεο θξηηηθέο αλαιχζεηο (Cervantes, 2008; Νέα
Ώθξφπνιε, Φηινζνθία, 2016; Μπαληέο, 2013) αλαδεηθλχεηαη ε αμία ηνπ νξάκαηνο θαη ηεο θαληαζίαο, σο
εηδνπνηφο δηαθνξά ηνπ νξακαηηζηή εγέηε πνπ ζπκπαξαζχξεη ηνπο αθφινπζνχο ηνπ. Δ αλάιπζε ηεο αληηθαηηθήο
κπζηζηνξεκαηηθήο χπαξμεο ηνπ Ανλ Κηρψηε (Μπαληέο, 2013) απνδεηθλχεη φηη θηλεηήξηνο δχλακε ηνπ νξάκαηφο
ηνπ είλαη βαζηέο αλζξσπηζηηθέο αμίεο, ζεκειηψδεηο θαη απηνλφεηεο, φζν ε καηηά κηθξνχ παηδηνχ.Πξνβάιιεηαη ε
δηπιή ππφζηαζε ηεο αλζξψπηλεο θχζεο, δηακέζνπ ηνπ Ανλ Κηρψηε θαη ηνπ άληζν Πάληζα, πνπ ζηελ νπζία
γεθπξψλνπλ ηελ ςπρή κε ηελ χιε, νδεγψληαο ηνλ ζχγρξνλν κειεηεηή λα αληηιεθζεί, φηη ελψ ε πξαγκάησζε
κηαο ππέξβαζεοαπαηηεί ηελ επαθή κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ην αληίζηξνθν είλαη αδχλαην, δειαδή νπιηζηηθφο θαη
πξαγκαηηζηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο λα απνηειέζεη απφ κφλνο ηνπ πεγή έκπλεπζεο.
ην έξγν ηνπ Μαθηαβέιιη «Δγεκφλαο» (Benner, 2017), πξνβάιιεηαη έλα αληηπαξάδεηγκα δηνίθεζεο, φπνπ ν
απνιπηαξρηθφο εγέηεο εμππεξεηεί ην δηθφ ηνπ ακνξαιηζηηθφ «φξακα», ππνθηλνχκελνο κφλν απφ πξνζσπηθφ
ζπκθέξνλ θαη κε αλζξσπηζηηθέο αμίεο.Αελ εκπλέεη,εμαπαηά θαη επηβάιιεη κε ηε βία.ηα έξγα ηνπ Gogol«Μχηε»
θαη «Παιηφ» (Samier&Lumby, 2010), αζθείηαη δξηκείαθξηηηθή ζηε ξσζηθήγξαθεηνθξαηία ηνπ 19 νπ αη., επίθαηξε
φκσο θαη γηα ηνζχγρξνλν γξαθεηνθξαηηθφκνληέιν δηνίθεζεο, ην νπνίνβξίζθεηαη ζηνλ αληίπνδα ηεο ξνκαληηθήο
εγεζίαο ηνπ Ανλ Κηρψηε.Σν φξακα αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ ηεξαξρία, ηελ απζηεξή ηππνινγία, ελψ νη
παζνινγίεο έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζηελ θαηάρξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ζε αλζξψπηλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ
αλαδεηθλχνληαη, φηαλ αλαζθαιείο άλζξσπνη απνθηνχλ κηα κνξθή ειεγθηηθήο εμνπζίαο.
ΟΡΑΜΑ: ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΑΗ ΚΡΗΣΗΚΖ
Σν φξακα,σο κειινληηθή εηθφλα ελφο νξγαληζκνχ, κε εζηθή, πλεπκαηηθή δηάζηαζε θαη θαηαιπηηθή
επίδξαζεζηελ έκπλεπζε θαη ππνθίλεζε, δίλεη λφεκα ζηηο πξάμεηο ησλ αλζξψπσλ (Bygrave, 2004;
Hallinger&Heck, 2002).Σα ζεηηθά νξάκαηα (Senge, 1990) ζπλδπάδνπλ 7 ραξαθηεξηζηηθά, πνπ επηδξνχλ
ζπλδπαζηηθάζηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο, κέζσ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο δέζκεπζεο: πληνκία δηαηχπσζεο,
ζαθήλεηα, πεξηεθηηθφηεηα, πξνθιεηηθφηεηα, κειινληηθφο πξνζαλαηνιηζκφο, ζηαζεξφηεηα,
ειθπζηηθφηεηα(Kantabutra, 2009; Kantabutra, 2010).Ώπνηειεί ηδαληθή θαηαζθεπή πνπ ζπκβάιιεη ζηελ
νηθνδφκεζε ηεο θείκελεο ηαπηφηεηαο ελφο ραξηζκαηηθνχ εγέηε πνπ εκπλέεη θαη δηεγείξεη ηνπο αθφινπζνχο ηνπ
θαη ε νπνία ελεξγνπνηείηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο θαη θνηλά,κε ηε δηακεζνιάβεζε ηνπ «κάλαηδκελη
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εληππψζεσλ» θαη κε φξνπο ζπκβνιηθήο επηθνηλσλίαο θαη ξεηνξηθήο. Έηζη νη αμίεο ηνπ θνηλνχ
επαλαπξνζδηνξίδνληαη θαη νη αηνκηθέο πεπνηζήζεηο ελζσκαηψλνληαη ζε ζπιινγηθή ηαπηφηεηα (Gardner&Avolio,
1988; Conger&Kanungo, 1987).
Ώπφ ηελ άιιε, ην φξακα δελ είλαη παξά έλα ελδηάκεζν ζηνηρείν ηεο απνηειεζκαηηθήο ζηξαηεγηθήο αλάιπζεο
ελφο νξγαληζκνχ θαη θάζε ππεξηίκεζή ηνπ ή ππνθαηάζηαζε ηνπ ίδηνπ ηνπ ζρεδηαζκνχ απφ απηφ, κπνξεί λα
απνβεί επηθίλδπλε θαη θαηαζηξνθηθή. Ώξθεηά επηρεηξεκαηηθά εγρεηξήκαηα νδεγνχληαη ζε απνηπρία εμαηηίαο
ππέξηαησλ θηινδνμηψλ ηνπ εγέηε,θαθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ρεηξαγψγεζεο (Conger, 1990; Humphreys,
2004).χγρξνλεο πξαγκαηηζηηθέοηάζεηο πξνηείλνπλ ηε ζηαδηαθή ππνθαηάζηαζή ηνπ νξάκαηνο απφ ηε ζπλνρή
θαη ηε ζπλεμέιημε κε ην απξφβιεπην πεξηβάιινλ (Lissack&Roos, 2001).Δ«ζεσξία ηεο πνιππινθφηεηαο»
(Morrison, 2010)αμηνπνηεί ηε θπζηθή επηινγή θαη ηελ αλαδπφκελε απηννξγάλσζε, εηο βάξνο ηνπ θεληξηθνχ
ειέγρνπ θαη ηεο πξφβιεςεο,παξαγλσξίδνληαο ηελ εζηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή βάζε ηεο νξακαηηθήο εγεζίαο.
ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΤΓΥΡΟΝΔ ΘΔΧΡΗΔ ΖΓΔΗΑ
Δ λεφηεξε Αηνηθεηηθή Βπηζηήκε, απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αη, ζηξάθεθε πεξηζζφηεξν ζηνλ άλζξσπν, πνπ ήηαλ
απψλ ζην έσο ηφηε επηθξαηέο γξαθεηνθξαηηθφ κνληέιν (Ππξγησηάθε, 2015).ηηο δεθαεηίεο ‟50-‟60 ε εγεζία
πξνζαλαηνιίζηεθεζηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο ή ζηελ απφδνζε εξγαζίαο (Καηζαξφο, 2008), ελψ κεηά ηε δεθαεηία
ηνπ ‟80, ε «λέα εγεζία» πεξηιακβάλεη πξνζεγγίζεηο φπσο ηελ «νξακαηηθή εγεζία», ηε «κεηαζρεκαηηζηηθή» θαη
ηε «ραξηζκαηηθή», κε βαζηθφ κέιεκα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αιιαγήο. ην κνληέιν ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο
εγεζίαο (Bass, 1990) πνπ ζπζρεηίδεηαη κε κεγαιχηεξεο απνδφζεηο ζε αζηαζή πεξηβάιινληα, ε ζπλεηδεηνπνίεζε
θαη απνδνρή ηνπ νξάκαηνο απνδίδνπλ ην ράξηζκα, ελψ αθνινπζνχλ ηα ζηάδηα ηεοέκπλεπζεο, ηεο πλεπκαηηθήο
δηέγεξζεοθαη ηεο εμαηνκηθεπκέλεοζεψξεζεο.Δ εζηθή δέζκεπζε πέξα απφ ηηο πιηθέο απνιαβέο, θαιχπηεη
πςειφηεξεο αλάγθεονδεγψληαο ζε θαιχηεξα απνηειέζκαηα (Shamiretal., 1993).Παξάιιεια εκθαλίδεηαη θαη ε
«ζπλαιιαθηηθή εγεζία» (Bass, 1990)κε βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηε ζηνρνζέηεζε θαη ηηο, εμαξηψκελεο ηεο
απφδνζεο, ακνηβέο/θπξψζεηο. Πεξηθιείεη ηελ «παζεηηθή δηνίθεζε κε εμαίξεζε», ηελ «ελεξγεηηθή δηνίθεζε κε
εμαίξεζε» θαη ηελ αθξαία «laissez-faire» θαη είλαη δηνίθεζε ρσξίο φξακα.
Οη εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί είλαη θνηλσληθνί νξγαληζκνί πξνζαλαηνιηζκέλνη ζηε κάζεζε, πνπ επξχηεξα, σο
νξγαλσζηαθή κάζεζε,επεξεάδεηαη ζαθψο απφ ην ζηπι εγεζίαο θαη αθνξά ηνλ ηξφπν πνπ φια ηα κέιε
δηακνηξάδνληαη ηε γλψζε κεηαμχ ηνπο (Kurlandetal., 2010).Οη Leithwoodetal., (2008),θαηαιήγνπλ ζε επηά
γεληθνχο ηζρπξηζκνχο γηα ηελ ζχγρξνλε πεηπρεκέλε ζρνιηθή εγεζία,ε νπνία ζπλεηζθέξεη έκκεζα αιιά
θαηαιπηηθά ζηε κάζεζε. ηηο θνηλέο εγεηηθέο πξαθηηθέο επηηπρίαο, εληνπίδεηαη ην φξακα,ε θαηαλφεζεαλάπηπμεησλ αλζξψπσλ, ν επαλαζρεδηαζκφο ηνπ νξγαληζκνχ, θαη νη πξαθηηθέοδηαρείξηζεο δηδαθηηθνχκαζεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο, ελψ ζεκαληηθνί παξάγνληεο είλαη θαη ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο, ε θαηαλεκεκέλε
«νιηθή εγεζία», αθφκα θαη ηδηαίηεξα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εγέηε (γλσζηηθφ ππφβαζξν, αμίεο,
απηναπνηειεζκαηηθφηεηα, ιήςε απνθάζεσλ).Ώληίζεηα, ε απζηεξή θεληξηθή εμσηεξηθή ινγνδνζία,πνπ
παξαγλσξίδεη ην ξφιν ηεο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο θαη ηνπ εηδηθνχ πιαηζίνπ, έρεη ζπλέπεηεο ηηο θπξψζεηο θαη ηε
κεγάιε πίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ(Αξάζε NCLB ζηηο ΔΠΏ-Sundermanetal., 2006).
Δ κειέηε ηεο ειιεληθήοεθπαίδεπζεο (Ππξγησηάθε, 2015), νδεγεί ζε 3 επλντθφηεξεο ζεσξίεο εγεζίαο γηα ηε
βειηίσζε θαη ηελ απαγθίζηξσζε απφ ην γξαθεηνθξαηηθφ κνληέιν:ηελ θαηαλεκεκέλε εγεζία πνπ δηακνξθψλεη
νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα, ηε κεηαζρεκαηηζηηθή, πνπ κεηαζρεκαηίδεη ηε ζρνιηθή θνπιηνχξα ππφ ηελ
θαζνδήγεζε ηζρπξνχ νξάκαηνο θαη ηελ εζηθή εγεζία,πνπ πξνσζεί θνηλσληθέο θαη αλζξσπηζηηθέο αμίεο. ηελ
πξάμε, πνηέ δελιεηηνπξγεί έλα ακηγέο κνληέιν, ιφγσ ηεο πξνζαξκνγήο ζηηο ζπλζήθεο ηεο θάζε κνλάδαο.
ΟΡΑΜΑ ΣΟΝ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ
χλδεζε κε θνπιηνχξα: Δ ζρνιηθή θνπιηνχξα ζπλδπάδεη ξεηέο θαη άξξεηεο γλψζεηο (θαλφλεο, πεπνηζήζεηο,
αμίεο, παξαδφζεηο) θαη ζπγρξφλσο απνηειεί ηε βάζε απνδνρήο θαη ελζσκάησζεο νπνηαζδήπνηε αιιαγήο
(Peterson&Deal, 1998). Ο εγέηεο έρεη ηελ επζχλε λα κειεηήζεη πξψηα ηελ ππάξρνπζα θνπιηνχξα θαη κε
εξγαιείν ην θαηάιιειν φξακα, λα πξνβάιιεη ηα επηζπκεηά ζηνηρεία ηεο, δηακνξθψλνληαο παξάιιεια έλα
ππνζηεξηθηηθφπιαίζην.Έλα ζχζηεκαέρεη «θνπιηνχξα κάζεζεο»φηαλπξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ ελεξγεηηθή κάζεζε,
είλαη αλνηρηφ, αλζξσπνθεληξηθφ, θαη έρεη κειινληηθή πξννπηηθή(Schein,1992; Ώζαλαζίνπ, 2016).
χλδεζε κε αμίεο:Δ νπηηθή ηνπ εγέηε γηα ηνλ θφζκν θαζνξίδεηαη απφ ηηο αμίεο πνπ δηακνξθψλνπλ ην ήζνο ηνπ,
νξαηέο ηφζν ζην πξνζσπηθφ φζν θαη ζην νξγαλσζηαθφ ηνπ φξακα, πνπ είλαη άξξεθηα δεκέλα
(Yoeli&Berkovich, 2010). Αηαξθήο ζηφρνο ηνπ είλαη ε ζχγθιηζε κε ηηο θαζηεξσκέλεο αμίεο ηνπ νξγαληζκνχ,
ψζηε λα κελ θαηαδηθαζηεί ην φξακά ηνπ ζε απνηπρία. Κξίλεηαη ινηπφλ ζεκαληηθφ λα δηεξεπλεζεί ην είδνο ησλ
αμηψλ πνπ ελεξγνπνηνχλ ηελ εκπινθή θαη δξνπλ ζπλεθηηθά ζηελ θνηλή θνπιηνχξα (Shamiretal., 1993).
Σν εγεηηθφ αμηαθφ ζχζηεκααθνινπζεί δχν θεληξηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο: ηνλπξαγκαηηζηηθφκε ηελ
επηηεπμηκφηεηα, ππαθνή, θηινδνμίαθαη ηνλ εζηθφ, πνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ ηζφηεηα, ζηελ αζθάιεηα, ζηε
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ζπιινγηθφηεηαθαη ζπλδξάκεη πεξηζζφηεξν ζηε ζρνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα (Jamal, 2014).Ο ζπγθεξαζκφο
ηνπο απνδεηθλχεηαη παξαγσγηθφο ζηελ Ώγγιία(Goldetal.,2008), φπνπ ην θπβεξλεηηθφ «Γξαθείν γηα Πξφηππα
ζηελ Βθπαίδεπζε» (Ofsted) κε εζηίαζε ζην απνηέιεζκα θαη ηηο κεηξήζεηο,αληηηίζεηαη ζην «Βζληθφ Κνιιέγην
Δγεζίαο» (NCSL), πνπ εζηηάδεη ζηηο αμίεο θαη ηελ θαηαλεκεκέλε εγεζία. Αηεπζπληέο πςειήο βαζκνινγίαο ζην
Ofsted, απέδεημαλ φηη ε «εγεζία ζηελ πξάμε», παξφιν πνπ ζέβεηαη ηα εμσηεξηθά επηβαιιφκελα φξηα, κπνξεί
ηαπηφρξνλα λα πξνσζεί κεηαζρεκαηηζηηθέο εθπαηδεπηηθέο αμίεο.Σα ζρνιεία γίλνληαη απνδνηηθφηεξα θαη κε
κεηξήζηκν ηξφπν, γηαηί φηαλ νη αμίεο απηέο εζσηεξηθνπνηνχληαη, επηθέξνπλ πνιχ θαιχηεξα απνηειέζκαηα.
χλδεζε κε επηρεηξεκαηηθφηεηα: Δ πξνζαξκνγή θαη επηβίσζε ελφο ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ ζην ηαρέσο
εμειηζζφκελν, αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ ελεξγνπνίεζε θαηλνηνκηψλ ππφ ηεκνξθή
ησλ παξαθάησ επηρεηξεκαηηθψλ πξνζαλαηνιηζκψλ: ζπληεξεηηθφο θαη πξνζαξκνζηηθφο, πνπ δηαηεξνχλ ην
ππάξρνλ θαζεζηψο, επαπμεηηθφο (ή ππνινγηζηηθφο), πνπ επηρεηξεί κφλν κηθξέο βειηηψζεηο,επθαηξηαθφο (ή
εκπξεζηηθφο), κε ηδέεο ζπρλά αλεθάξκνζηεο, ελαξθηήξηνο, κε ηε κέζνδν δνθηκήο/ιάζνπο θαη πεξηνξηζκέλεο
ζεζκνζεηήζεηο αιιαγψλ θαηξηδνζπαζηηθφο, πνπ σζεί ζε αληηζπκβαηηθέο αιιαγέο (Eyal, &Kark, 2004).
Δ «ζεζκηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα»ηνπκε θεξδνζθνπηθνχ ζρνιηθνχ θνξέα,πξνζαλαηνιίδεηαη πεξηζζφηεξν ζε
θνηλσληθνχοζθνπνχοθαη ζηελ ηξνπνπνίεζε ζεζκψλ.Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεοείλαη ην φξακα, εζπιινγηθή
πξνζπάζεηα., ε κε χπαξμε πεξηνξηζκψλ ιφγσ πφξσλ, εαλάιεςε θηλδχλσλθαη ε λνκηκνπνίεζε ησλ αιιαγψλ κε
ζεζκνζέηεζήηνπο (Yeminietal., 2015).Ο εγέηεο«θνξέαο αιιαγήο» είλαη δπλαηφλ λα αζθεζεί ζηηο θαηάιιειεο
πξαθηηθέο, πξάγκα πνπ επηθπξψλεη πσο γηα ηελ πξαγκάησζε ελφο νλείξνπ, δελ αξθεί κφλν ε έκπλεπζε, αιιά θαη
γλψζε εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ(Borasi&Finnigan, 2010).
ΚΟΠΟ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ
θνπφο ηεο έξεπλαο απηήο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηηο ηάζεηο νξακαηηζκνχ θαη ηηο παξακέηξνπο ζρεδηαζκνχ θαη
εθαξκνγήο νξακάησλ ζηε δηνίθεζε ησλ ζχγρξνλσλ ειιεληθψλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ ηεο Ώ/ζκηαο θαη
ΐ/ζκηαο Βθπαίδεπζεο.Ώλαιπηηθά:
 Αηεξεπλάηαη ε άπνςε δηεπζπληψλ θαη ζηειερψλ γηα ην φξακα ζηε δηνίθεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
κνλάδσλ, ε χπαξμή ηνπ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ ζρνιείνπ, νη ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη απφ κέξνπο
ηνπο, γηα ηε δηαρείξηζή ηνπ (δηακφξθσζε-επηθνηλσλία-πινπνίεζε-αμηνιφγεζε) θαη ηα ζπρλά εκπφδηα
πνπ ζπλαληνχλ. Αειαδή ε νπηηθή ηεο εγεζίαοζηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα.
 Αηεξεπλψληαη νη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην φξακα ζηελ ζρνιηθή θνηλφηεηα θαη εληνπίδνληαη
ηα ζηνηρεία ζηε δηακφξθσζε, ζηελ επηθνηλσλία θαη ζηελ πινπνίεζή ηνπ, πνπ είλαη ηθαλά λα ηνπο
εληάμνπλ ή φρη, ζε κηα θνηλή απνζηνιή. Αειαδή εμεηάδεηαη ε νπηηθή ηνπο σο αθφινπζνη.
Δξεπλεηηθή κέζνδνο: Αηεμάρζεθε πνηνηηθή έξεπλα πεδίνπ, δηεξεπλεηηθνχ θαη εξκελεπηηθνχ
ραξαθηήξα(Cohenetal., 2008; Υαιηθηάο etal, 2015; Παξαζθεπνπνχινπ-Κφιιηα, 2008; πιινγή/Παξαγσγή
Πνηνηηθψλ Δξεπλεηηθψλ Γεδνκέλσλ, 2001), κε εξεπλεηηθά εξγαιεία:εκηδνκεκέλε αηνκηθή ζπλέληεπμε
(Α΄θάζε)ζε εθπαηδεπηηθνχο κε ζέζε επζχλεο θαηνκάδεο εζηίαζεο (focusgroups)(Β΄θάζε) εθπαηδεπηηθψλ.
Γείγκα θαη δηαδηθαζία: Πξαγκαηνπνηήζεθαλ 12 εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο ζε εθπαηδεπηηθά ζηειέρε θαη 4
νκάδεο εζηίαζεο 19 εθπαηδεπηηθψλ, απφ ζρνιεία ηπραίαο επηινγήο ηεο αζηηθήο θαη πεξηαζηηθήο πεξηνρήο ηεο
Θεζζαινλίθεο. ηηο αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο ζπκκεηείραλ 7 γπλαίθεο θαη 5 άληξεο, κε ζέζε επζχλεο ζε δεκφζηα
ζρνιεία θαη κία δηεπζχληξηα ηδησηηθνχ εθπαηδεπηεξίνπ Πξσηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο θαη Πξνζρνιηθήο Ώγσγήο.
Οη 5 ζπλεληεπμηαδφκελνη είλαη δηεπζπληέο ζε Γπκλάζηα, νη 3 ζε ΓΒΛ, νη 3 ζηελ Ώ/ζκηα Βθπαίδεπζε θαη 1
ζπλεληεπμηαδφκελνο έρεη ζέζε πξντζηακέλνπ ζηε δηνίθεζε ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Οη 10 απφ ηνπο
εξσηψκελνπο είλαη θάηνρνη ΐ΄ πηπρίνπ ή κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ. Σα έηε ππεξεζίαο ηνπο θπκαίλνληαη
απφ 14 έσο 36, ελψ ηα έηε ζε ζέζε επζχλεο απφ 1-15, ψζηε λα εθπξνζσπεζεί έλα ηθαλνπνηεηηθφ ειηθηαθφ θαη
ππεξεζηαθφ θάζκα.Ώληίζηνηρα νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο νκάδεο εζηίαζεο ήηαλ 4 άληξεο θαη 15
γπλαίθεο, πνπ ππεξεηνχλ ζε δεκφζηα ζρνιεία. Ώλαιπηηθά, νη 7 ππεξεηνχλ ζε Γπκλάζηα, 1 ζε ΓΒΛ θαη 11 ζηελ
Ώ/ζκηα Βθπαίδεπζε. Οη 10 απφ ηνπο 19 είλαη θάηνρνη ΐ΄ πηπρίνπ ή κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ. Σα δε έηε
ππεξεζίαο ηνπο θπκαίλνληαη απφ 9-32, ψζηε λα ζεσξείηαη επίζεο ηθαλνπνηεηηθφ εχξνο εθπξνζψπεζεο.Σα
κεηαγξακκέλα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ, αλαιχζεθαλ θάζεηα αλά εξγαιείν θαη θαη΄αληηπαξαβνιή,πξνθεηκέλνπ
λα θσδηθνπνηεζνχλ θαη λα εξκελεπηνχλ νη παξαηεξνχκελεο ζπγθιίζεηο θαη απνθιίζεηο.
ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ
Α΄ θάζε: Οη ζπλεληεπμηαδφκελνηελλνηνινγνχλ ζπγγελψοην φξακα ζηελ εθπαίδεπζε,σο λνεηηθή θαηαζθεπή πνπ
νδεγεί ζε έλα κειινληηθφ, ηδεαηφζρνιείν (Hallinger&Heck, 2002).Δ αηνκηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία θαηην
ηζηνξηθφ επηηπρηψλ ή απνηπρηψλ απνδεηθλχνληαη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο δηακφξθσζεο πξνζσπηθνχ ήζνποθαη
αμηνιφγεζεο ηεο δπλαηφηεηαο χπαξμεο εληαίνπ θνηλνχ νξάκαηνο ζε κία ζρνιηθή κνλάδα(Yoeli&Berkovich ,
2010). Οη 5 ησλ 12 εξσηεζέλησλιεηηνπξγνχλαπαηζηφδνμα, ελψ ζεηηθά νη 7, νη νπνίνη ιφγσ
επηηπρψλπαξειζνληηθψλ εκπεηξηψλ,θξίλνπλ φηη κεηά απφ έλα δηάζηεκα ψζκσζεο, πξνθχπηνπλ θνηλνί ηδεαηνί
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ζηφρνη. ινη νη εξσηεζέληεο δειψλνπλ φηη έρνπλ πξνζσπηθφ φξακα,πνπ ζπκπίπηεη κε ην νξγαλσζηαθφ ηνπο
φξακα (Yoeli&Berkovich, 2010).Οη κηζνί εξσηεζέληεο δίλνπλ κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζε άκεζα ιεηηνπξγηθά
δεηήκαηανξγάλσζεοθαη ππνδνκψλ, δειαδή ζηφρσλ κε ιηγφηεξν ππεξβαηηθφ ραξαθηήξα απφ απηφλ πνπ
απνδίδεηαη βηβιηνγξαθηθά ζηελ έλλνηα ηνπ νξάκαηνο. Οη άιινη κηζνί επηθεληξψλνληαη ζηε δηάδνζε αξρψλ, ζηελ
θαιιηέξγεηα ζεηηθνχ ζπλαηζζεκαηηθνχ θιίκαηνο θαη ζε παηδαγσγηθνχο ζηφρνπο.
ην επίπεδν ηεο δηακφξθσζεο ελφο νξγαλσζηαθνχ νξάκαηνο φινη, -πιελ ελφο πνπ αληηκεησπίδεηθάζε πηζαλή
πξνζαξκνγή σο έθπησζε-, νη εξσηψκελνη ιακβάλνπλ ππφςε ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηνπ ζρνιείνπ,γηα λα έρνπλ
κηα ξεαιηζηηθή πξννπηηθή επηηπρίαο.πσο αλαθέξεηαη: «...δελ κπνξείο λα αιιάμεηο θάηη αλ δελ έρεηο λα βάιεηο
θάηη θαιχηεξν ζηε ζέζε ηνπ». Οη πεξηζζφηεξνη δηεπζπληέοππνζηεξίδνπλ ηε ζπλδηακφξθσζεζηφρσλ θαη ηε
ζπκκεηνρηθή ιήςε απνθάζεσλ, κέζσ ηεο αλάδεημεο θνηλψλ ζεκείσλ(Peterson&Deal, 1998). Χζηφζν, κία
κεξίδα εξσηψκελσλ ζεσξεί φηη νη επηινγέο ηνπ εγέηε πξέπεη λα είλαη ε πξαγκαηηθή αθεηεξία ηνπ νξάκαηνο θαη
φηη ην θαιφ θιίκα ζπκβάιιεη κφλν ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ θαη ζηε ζπλαίλεζε. Σαπηφρξνλα, δηαθξίλεηαη κηα
αζάθεηα σο πξνο ηε δηαδηθαζία ζπλδηακφξθσζεο, κε ηηο εμσηππηθέο ζπλαληήζεηο λα θξίλνληαη
απνηειεζκαηηθφηεξεοαπφ ηα ζπιινγηθά φξγαλα, θπξίσο ζηελ δηαρείξηζε ππννκάδσλ, σο πηζαλέο εζηίεο
αληίζηαζεο (Schein,1992), αιιά κφλνηκεκαηηθά, ιφγσ ησλ αληηθεηκεληθψλ πεξηνξηζκψλ ηνπ ζρνιηθνχ
ρξφλνπ.ηνπο ζηφρνπο πξνβάιινληαη θνηλέο αμίεο πνπ εδξαηψλνπλ ηε ραξηζκαηηθή ζρέζε κε ηνπο αθφινπζνπο
(Yoeli&Berkovich, 2010; Conger&Kanungo, 1987), φπσο ε ζπιινγηθφηεηα, αλζξσπνθεληξηθέο θαη εζηθέο αμίεο.
Αεπηεξεπφλησο εκθαλίδνληαη αμίεο ζρεηηθέο κε ηε κάζεζε θαη ηελ ελδπλάκσζε, αιιά απνπζηάδνπλ αμίεο
πξαγκαηηζηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, θνξείοζπλαιιαθηηθήο θνπιηνχξαο (Jamal, 2014; Goldetal., 2003).
Δ θαιιηέξγεηα ζπλαηζζεκαηηθνχ θιίκαηνο, ε ζπδήηεζε θαη ην πξνζσπηθφ παξάδεηγκα είλαη νη επηθξαηέζηεξνη
ηξφπνη επηθνηλσλίαο ηνπ νξάκαηνο.«..Γηαηί ην ζπλαίζζεκα είλαη ζηελ νπζία θαη απηφ πνπ καο ηξνθνδνηεί λα
θάλνπκε θάηη ή απηφ πνπ καο αλαζηέιιεη», ζρνιηάδεη κία δηεπζχληξηα, επαιεζεχνληαο φηη νη ζρέζεηο
ππνζηεξίδνπλ ην ράξηζκα θαη ηελ πξνζσπηθή δέζκεπζε(Gardner&Avolio, 1998).
ηνλ ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε ηνπ νξάκαηνο,θαηαγξάθεηαη πξφζεζε γηα θαηαλεκεκέλε εγεζία κε βάζε ηηο
πξνζσπηθέο δεμηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ εζεινληηθή ζπκκεηνρή θαη ην θιίκα εκπηζηνζχλεο. ε κηα
κεηνςεθία δηεπζπληψλ, ε αλάζεζε επζπλψλ αθνξά κφλν πεξηνξηζκέλα ηππηθά δηνηθεηηθά θαζήθνληα. Σα έξγα
αμηνινγνχληαη δηακνξθσηηθά, αλ θαη φπσο επηζεκαίλεηαη, ε θνπιηνχξα αμηνιφγεζεο απνπζηάδεη απφ ην
ειιεληθφ ζρνιείν. Δ θνπιηνχξα κάζεζεο νηθνδνκείηαη ζε αλνηρηφ επηθνηλσληαθφ πεξηβάιινλ
(Schein,1992),«...ην ζρνιείν δελ πξέπεη λα θιείλεη ηηο πφξηεο ηνπ ζηελ θνηλσλία, δελ πξέπεη λα δηέπεηαη απφ κηα
ελδνζηξέθεηα», ζρνιηάδεηαη.Παξφια απηά νη εθπαηδεπηηθέο ζπλεξγαζίεο κε εμσηεξηθνχο θνξείο, αθνξνχλ
κεκνλσκέλεο,κε ζεζκνζεηεκέλεο ελέξγεηεο θαη ην θχξην βάξνο επηθνηλσλίαο κεηαθπιίεηαη ζηηο ηππνπνηεκέλεο
ελεκεξψζεηο. Ώληίζηνηρα, ελψ ε θαηλνηνκία είλαη εθαιηήξην ζεηηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ (Borasi&Finnigan,
2010) θαηά ηε γεληθή παξαδνρή φισλ ησλ εξσηψκελσλ, δηαθέξεη ζεκαληηθά ν ηξφπνο πνπ ηελ εθαξκφδνπλ. Οη
πεξηζζφηεξνη ηελ πεξηνξίδνπλ ζηα πιαίζηα πξνθαζνξηζκέλσλ πξνγξακκάησλ ηνπ ππνπξγείνπ θαη άιινη
δειψλνπλ: «Δ θαηλνηνκία είλαη θάηη πνπ αθνχγεηαη πνιχ σξαίν, αιιά, φρη, δελ ππνζηεξίδεηαη. Ώλ θάλεηο θάηη
πνπ ζα μεθχγεη, είλαη πάξα πνιχ πηζαλφ λα είζαη ππφινγνο. Σψξα ηα ππφινηπα πνπ ιέκε θαηλνηνκίεο, δελ είλαη
θαηλνηνκίεο». Κχξηα πεγή πφξσλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο αλαδεηθλχεηαη ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ν ζχιινγνο
γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ. Βμσζεζκηθνί πφξνη, φπσο ρνξεγίεο πιηθνχ,αλαδεηνχληαη απφ θνξείο ή ηδηψηεο, αιιά νη
πεξηζζφηεξνη δηεπζπληέο έρνπλ ηδενινγηθέο αληηξξήζεηο ή δελ ζέινπλ λα αλαιάβνπλ ην αληίζηνηρν ξίζθν.
Οη εξσηψκελνη,εληνπίδνληαοέιιεηκκα ζηεζεζκνζέηεζε εμσηεξηθψλθηλήηξσλθαη βησζηκφηεηαο ησλ
πινπνηνχκελσλ νξακάησλ (Yeminietal., 2015),εζηηάδνπλ κφλν ζηελ αλάπηπμε εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ κέζσ ηνπ
ζπλαηζζεκαηηθνχ θαη επράξηζηνπ εξγαζηαθνχ θιίκαηνο θαη ηεο ελδπλάκσζεο.«Δ αίζζεζε φηη είκαη ζε έλα
ζρνιείν ζην νπνίν κπαίλσ κε ρακφγειν θαη θεχγσ κε ρακφγειν, γηαηί έλα ηέηνην θιίκα θέξλεη θαιχηεξε
επηθνηλσλία θαη ιηγφηεξεο δπζθνιίεο. Ώπηφ έρσ δεη εγψ σο ην ζνβαξφηεξν θίλεηξν», ιέεη κία δηεπζχληξηα.
ηα εκπφδηα πνπ παξαηίζεληαη, δηαθαίλνληαη 2 ηάζεηο. Δ κία αθνξά αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο ηνπ άθακπηνπ
ζπγθεληξσηηθνχζπζηήκαηνο,φπσο ην κε ιεηηνπξγηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, ν πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο,
εηππνινγία, ε απνπζία πφξσλ θαη ππνδνκψλ θαη ηθαλνπνηεηηθψλ νηθνλνκηθψλ απνιαβψλ. Δ δεχηεξε ηάζε
ζπλδέεηαη κε ηηο ζρέζεηο, ηελ ηνμηθή θνπιηνχξα, ε νπνία σο ζπληεξεηηθή δχλακε αληηζηέθεηαη ζηηο αιιαγέο
(Schein,1992). Ώπηή, θξίλεηαη απφ ηε κεγάιε πιεηνςεθία εξσηεζέλησλ, σο ην ζεκαληηθφηεξν εκπφδην ζηε
δηακφξθσζε θαη πινπνίεζε ησλ νξακάησλ, ζε ζπκθσλία θαη κε ηε βηβιηνγξαθία (Peterson&Deal,1998). Παξά
ηα εκπφδηα, ηα 2/3 ησλ εξσηψκελσλ δηεπζπληψλ δειψλνπλ φηη πνηέ δελ εγθαηαιείπνπλ ηα ζρέδηά ηνπο,
δείρλνληαο επηκνλή θαη απηναπνηειεζκαηηθφηεηα, γλσξίζκαηα νξακαηηζηψλ εγεηψλ (Leithwoodetal., 2008;
Gardner&Avolio, 1998). Βπηζεκαίλνπλ κε έληαζε φηη ζε πεξηφδνπο θξίζεο ππάξρεη κεγαιχηεξε θηλεηνπνίεζε
θαη αλάγθε νξακαηηζκνχ - «Δ θαληαζία έξρεηαη θπξίσο φηαλ ππάξρεη πην κεγάιε αλάγθε»-θάηη πνπ έρεη
επαλεηιεκκέλσο επηζεκαλζεί (Bass, 1990;Shamiretal., 1993; Jamal, 2014). Καηά ζπλέπεηα, νη πεξηζζφηεξνη
εξσηψκελνη φηαλ θαινχληαη λα απηνπξνζδηνξηζηνχλ, αλαγλσξίδνπλ θαη έιθνληαη απφ ηελ Ανλθηρσηηθή ηνπο
πιεπξά, σο γέθπξα πξνο ην φλεηξν,πξνζπαζψληαο ηαπηφρξνλα λα εμηζνξξνπνχλ ηηο ππεξβαηηθέο ηάζεηο ηνπο κε
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ηνλ πξαγκαηηζκφ: «Δ λννηξνπία ηνπ άληζν Πάληζα δελ επηηξέπσ λα κπεη ηξνρνπέδε ζην φξακα ηνπ Ανλ
Κηρψηε. Σν ιακβάλσ ππφςε αιιά δελ είλαη εκπφδην γηα κέλα». θιείλεη ηε ζπλέληεπμε κία δηεπζχληξηα.
Β΄ θάζε: Οη19 εξσηψκελνη εθπαηδεπηηθνίδίλνπλ έκθαζε ζηνλ παηδαγσγηθφ ξφιν ηνπ ζρνιείνπ,κε έθδεινην
ππεξβαηηθφ ζπλαηζζεκαηηθφ ζηνηρείν ζηα πξνζσπηθά ηνπο νξάκαηα(Hallinger&Heck, 2002). Αεπηεξεπφλησο,
νξακαηίδνληαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ, δειαδή ησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ, ησλ
γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ησλ ππνδνκψλ (Goldetal., 2003; Schein,1992).Πάλσ απφ ην 80% ησλ εξσηψκελσλ
δελ βηψλνπλ θαλέλα θνηλφ φξακα ζην ζρνιείν ηνπο ή κφλν ζε πνιχ κηθξέο νκάδεο, ελψ αλαγλσξίδνληαη
ειάρηζηεο θνηλέο αμίεο αλάκεζα ζηα κέιε ηεο θνηλφηεηάο ηνπο,αλεπαξθείο λα δεκηνπξγήζνπλ ηε ζπλεθηηθή
«θφιια» πνπ είλαη ε θνηλή θνπιηνχξα (Schein, 1992; Peterson&Deal, 1998).
Οη απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ ζην ηη κπνξεί λα ηνπο εκπλεχζεη θαη λα ηνπο θηλεηνπνηήζεη ζε έλα φξακα,
επαιεζεχνπλ θπξίσο ηε βαξχηεηα ηεο εγεηηθήο κνξθήο (Schein, 1992), σο κνληέιν
ζπκπεξηθνξάο,ζηελεπζπγξάκκηζε ηνπ πιαηζίνπ θαη ζηε ζπιινγηθή ηαπηφηεηα. «Να είλαη απηφο πνπ λα κπνξεί
λα εμνκαιχλεη ηηο δηαθνξέο, πνπ είπακε φηη είλαη θπζηθφ λα ππάξρνπλ θαη λα βξίζθεη ηα θνηλά ζεκεία, πνπ φινη
ιίγν πνιχ έρνπκε κεηαμχ καο θαη απιψο ζηεθφκαζηε πίζσ απφ ηνλ εγσηζκφ καο θαη δελ ηα βξίζθνπκε», απνδεηά
κία εθπαηδεπηηθφο. Σαπηφρξνλα σο ζεκαληηθή παξάκεηξνο ελεξγνπνίεζεο αλαδεηθλχνληαη νη αλζξψπηλεο
ζρέζεηο κέζα ζην ζχιινγν, πνπ πξνθχπηνπλ ιφγσ ζπλαηζζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ή θνηλήο ηδενινγίαο. «Οπφηε
απηφ λνκίδσ ζνπ δίλεη θαη κία αίζζεζε φηη κπνξψ λα ηα θαηαθέξσ θαιχηεξα, φηαλ ππάξρνπλ θαη άιινη γχξσ
ζνπ πνπ ζθέθηνληαη ην ίδην κε ζέλα», αλαθέξεηαη. Σξίηε ζεκαληηθή παξάκεηξνο είλαη νη εξγαζηαθέο ζπλζήθεο
πνπ πεξηιακβάλνπλ φια ηα απαηηνχκελα πιηθά, πλεπκαηηθά θαη νξγαλσηηθά εθφδηα γηα δεκηνπξγία θαη
ειεπζεξία έθθξαζεο. Δ απηναληίιεςε ησλ αθνινχζσλ ελεξγνπνηείηαη, κέζσ ηνπ εγέηε, κέζσ ησλ ζρέζεσλ ησλ
αθνινχζσλ θαη κέζσ ησλ επλντθψλ νξγαλσζηαθψλ ζπλζεθψλ(Shamiretal., 1993; Conger&Kanungo, 1987).
ηαζεηηθά ζηνηρεία ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ελφο νξάκαηνο,μερσξίδεη θαη πάιη ε ζπκβνιή ηνπ δηεπζπληή,
ζηε δηεθπεξαίσζε ηππηθψλ θαζεθφλησλ, ζηελ ελζάξξπλζε θαη επηβξάβεπζε θαη ζηνλ πξνζεθηηθφ ξεαιηζηηθφ
ζρεδηαζκφ. Παξάιιεια ππεξηνλίδεηαη ην ζεηηθφ, επηθνηλσληαθφ θιίκα ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ
ηνπ ζρνιείνπ. ε αληηπαξαβνιή, ηα εκπφδηα δηαθξίλνληαη ζε θεληξηθά εμσηεξηθά θαη ζε δπζθνιίεο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ην εηδηθφ πεξηβάιινλ ηεο κνλάδαο. ηα εμσηεξηθά εκπφδηα εληνπίδνληαη, ε γξαθεηνθξαηία
(Μπξίληα, 2009; Ππξγησηάθε, 2015), νη νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο, πνπ παξά ηε βαζχηαηε
παηδαγσγηθήδέζκεπζε, νδεγεί αξθεηνχο εθπαηδεπηηθνχο ζε αηζζήκαηα θνχξαζεο θαη παξαίηεζεο, επεξηνξηζηηθή
δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλθαη ε ηππνπνηεκέλε κνξθή ηεο θαηλνηνκίαο. ε κηθξφηεξν πνζνζηφ
απνδίδνληαη επζχλεο ζε εηδηθνχο παξάγνληεο θάζε ζρνιείνπ, κε έκθαζε ζην αληαγσληζηηθφ αξλεηηθφ θιίκα
αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ή ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο γνλείο(Peterson&Deal, 1998).Ώληίζηνηρα, νη κηζνί
εθπαηδεπηηθνί απηνπξνζδηνξίδνληαη σο Ανλ Κηρψηεο (Cervantes,2008; Νέα Ώθξφπνιε, Φηινζνθία., 2016;
Μπαληέο, 2013), σο αλαπφζπαζην κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο, ελψ νη άιινη κηζνίζεσξνχλ ηε
ζχλδεζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ηνλ πιηζκφ ηνπ άληζν Πάληζα, σο άκπλα ζηηο ηξέρνπζεο δπζθνιίεο.
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Ώθεηεξία ηεο κειέηεο απνηέιεζεην δπηθφζχζηεκα Ανλ Κηρψηε-άληζνΠάληζα(Cervantes, 2008),πνπ
εθπξνζσπνχλ ηνλ νπηνπηζηή νξακαηηζηή θαη ηνλ θπληθφ ξεαιηζηή αληίζηνηρα.Δ ζπλχπαξμε ησλ δχν
φςεσλαλαδεηθλχεη θαη‟ αθνινπζία κε ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία ηεο εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο (Hallinger & Heck
, 2002; Shamir etal., 1993; Kantabutra, 2009), ηνλ ηξφπν πνπ αλαπηχζζεηαη κηα ραξηζκαηηθή ζρέζε εγέηεαθφινπζνπ θαη πψο απηή, κεηε δηακεζνιάβεζε ηνπνξάκαηνο,θηλεηνπνηεί, δεζκεχεη θαηεμπςψλεη πέξα απφ ηα
πξνβιεπφκελα φξηα. Δ ηειηθή απφδνζή ηεο εμαξηάηαη απφ ην κνληέιν εγεζίαο (Leithwood et al., 2008), ηα
εγγελή ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νξάκαηνο (Kantabutra, 2009; Kantabutra, 2010) θαη θπξίσο ηηο παξακέηξνπο
ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηα πνηθίια ζρνιηθά πεξηβάιινληα (Schein, 1992; Jamal, 2014; Eyal&Kark, 2004).
Έηζη ζηελ έξεπλα πνπ δηεμάρζεθε ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε, δηεξεπλήζεθαλ δχν νπηηθέο:ηνπ ζρνιηθνχ
δηεπζπληή σο εγέηε, θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, σο ελδερφκελνη αθφινπζνη. Καηαξράο, δηαπηζηψζεθε φηη
απνπζηάδεη απφ ηελ θνπιηνχξα ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ ε παξψζεζε ζε παξάηνικα ηδαληθά νξάκαηα πνπ
πξνζνκνηάδνπλ ζε ξηδνζπαζηηθέο επηρεηξεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο(Eyal&Kark, 2004). Σα ηξέρνληα ινηπφλ
απνηειέζκαηα,θηλήζεθαλ κεηαμχ νξακάησλ κε ππνινγηζηηθφ ή ελαξθηήξην πξνζαλαηνιηζκφ (κηθξέο βειηηψζεηο
πεξηνξηζκέλεο ζεζκνζέηεζεο) θαη δηαρεηξηζηηθήο νξγαλσζηαθήο ιεηηνπξγίαο(απνπζία πξαγκαηηθνχ νξάκαηνο).
Βλψ ζην ζχλνιφ ηνπο νη εξσηψκελνη εγέηεο απνδέρνληαη θαη πξνζεγγίδνπλ ζεσξεηηθά κε παξφκνην ηξφπν ην
εθπαηδεπηηθφ φξακα, δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά ζηε κεηαθνξά ηνπ ζηε ζρνιηθή θαζεκεξηλφηεηα. Οκνίσο,
ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε ζηελ εθαξκνγή ηεο θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο, παξφιν πνπ φινη νη
εξσηψκελνη ηηο ζεσξνχλ νπζηαζηηθέο εγεηηθέο πξαθηηθέο.Κνηλή βάζε πάλησο ζηηο ζπλεληεχμεηο ηεο Ώ΄
θάζεοείλαη ν εζηθφο αλζξσπνθεληξηθφο πξνζαλαηνιηζκφο, ε ζπλαηζζεκαηηθή πξνζέγγηζε θαη νη δηαπξνζσπηθέο
ζρέζεηο. Ώπηά ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ππεξζθειίδνπλ ηηο πξαθηηθέο θαη ζεζκηθέο αδπλακίεο θαη ζηεξίδνπλ ηε
βησζηκφηεηα ησλ επηηεπγκάησλ, παξαπέκπνπλ ζε ζηνηρεία νξακαηηθήο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο πνπ κπνξνχλ
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λα ζπλππάξρνπλ κε ζηνηρεία ζπλαιιαθηηθήο, θαηαλεκεκέλεο θαη εζηθήο, ζην κίγκα δηνίθεζεο ηνπ θάζε
ζρνιείνπ, κε αλαινγία πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ πξνζσπηθφηεηα, ηηο απηνθαηαζθεπέο ηνπ θάζε δηεπζπληή θαη ηηο
εηδηθέο ζπλζήθεο ηεο κνλάδαο, (Ππξγησηάθε, 2015; Goldetal., 2003).
Οη εξσηψκελνη ηεο ΐ΄ θάζεο, πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο ηε δηάπιαζε καζεηψλ,φκσο παξά ην γεγνλφο φκσο φηη
ελδχνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο κε ηνλ ππεξβαηηθφ καλδχα κηαο απνζηνιήο, δελ αλαγλσξίδνπλ θνηλέο αμίεο ζην
πεξηβάιινλ ηνπο θαη δελ ζπλελψλνληαη ζε θνηλφ φξακα, επηδεηθλχνληαοκεγαιχηεξε κνλαρηθφηεηα θαη
απνγνήηεπζε,απφξξνηα θπξίσο ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο δπζρεξνχο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο
ζπγθπξίαο.Παξάιιεια φκσο δείρλνπλ φηη επηζπκνχλ λα αλήθνπλ ζε νκάδεο κε αλζξψπνπο κε θνηλά ζεκεία
επαθήο θαη φηη απνδεηνχλ θαηά θχξην ιφγν κηα ηζρπξή εγεηηθή θπζηνγλσκία πνπ πέξαλ ηεο επίιπζεο
πξαθηηθψλ πξνβιεκάησλ, ζα ζπλελψλεη ζε θνηλφ ζηφρν θαη ζα εληζρχεηην ζεηηθφ ζπλεξγαηηθφ θιίκα.
πζρεηίδνληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ 2 θάζεσλ, δηαπηζηψλεηαη έλα ζεκαληηθφ θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ. Δ χπαξμε
πξνζσπηθνχ νξάκαηνο θαη κάιηζηα θαηά έλα πνιχ κεγάιν βαζκφ κε επηθέληξσζε ζε ζεκειηψδεηο
παηδαγσγηθνχο ζηφρνπο. Ώπηφ αθφκα θαη αλ δελ δηακνηξάδεηαη εκθαλψο ζηα κέιε κηαο εθπαηδεπηηθήο
θνηλφηεηαο ή αλαιψλεηαη απφ κέξνπο ησλ εγεηψλ, ζε επίιπζε ηξερφλησλ πξαθηηθψλ πξνβιεκάησλ, κπνξεί λα
απνηειέζεη ην ζεκέιην γηα ηελ νηθνδφκεζε θνηλήο θνπιηνχξαο. Δ κνξθή ηνπ εγέηε είλαη θαηά γεληθή νκνινγία
θαζνξηζηηθή ζε απηφ ην έξγν θαη επζχλε ηνπ είλαη λα ζπλελψζεη φια ηα επηκέξνπο πξνζσπηθά νξάκαηα
ρξεζηκνπνηψληαο σο ζπλεθηηθφ πιηθφ ην δεχηεξν θαζνξηζηηθφ θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ αλέδεημαλ νη
ζπλεληεχμεηο. Σηο αλζξσπνθεληξηθέο αμίεο θαη θαηά ζπλέπεηα ηηο νπζηαζηηθέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Δ θνηλή
θνπιηνχξα, κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή δέζκεπζε θαη ηε ζπιινγηθή ζπκκεηνρή ζε έλα φξακα πνπ
δεδνκέλνπ ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο επνρήο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο, ζα πξέπεη λα έρεη φια εθείλα ηα ερέγγπα πνπ
εμηζνξξνπνχλ ηνλ νλεηξνπφιν κε ηνλ πξαγκαηηζηή θαη νδεγνχλ ζε κηθξέο ή κεγάιεο ππεξβάζεηο.
Δ έξεπλα απηή απνηέιεζε κηα πξψηε πηινηηθή απφπεηξα δηεξεχλεζεο ηάζεσλ ζε έλα αζηηθφ θαη πεξηαζηηθφ
πεξηβάιινλ. Θα ήηαλ ρξήζηκν ζην κέιινλ λα επεθηαζεί κε πνζνηηθέο αλαιχζεηο πνπ ζπζρεηίδνπλ ηνλ
νξακαηηζκφ κε ηελ πεξηνρή, ηε βαζκίδα θαη ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο ελφο ζρνιείνπ, γηαηί ελδερνκέλσο κηα
ηδηαίηεξε ηαπηφηεηα ζρνιείνπ ή κηα ππνβαζκηζκέλε ή αθξηηηθή πεξηνρή, λα δεκηνπξγνχλ ζπλζήθεο γνληκφηεξεο
γηα ηε ζπλέλσζε ζε έλα ζπιινγηθφ φξακα. Βπίζεο ζα ήηαλ ρξήζηκν λα δηεμαρζνχλ δεηγκαηνιεπηηθέο κειέηεο
πεξίπησζεο πνπ ζα δηαζηαπξψλνπλ αληηθεηκεληθφηεξα ηηο νπηηθέο εγέηε θαη εθπαηδεπηηθψλ ηεο ίδηαο ζρνιηθήο
κνλάδαο, εληνπίδνληαο ηα πξαγκαηηθά ζεκεία ζχγθιηζεο ή θαη δηαθνξεηηθήο αληίιεςεο ησλ θνηλψλ ζπλζεθψλ.
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Δ εγεζία ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε απνηειεί θξίζηκν παξάγνληα ηεο απφδνζεο ησλ αθαδεκατθψλ
ηδξπκάησλ, επεξεάδνληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηνίθεζεο, ηελ πνηφηεηα ηνπ αθαδεκατθνχ θαη
εξεπλεηηθνχ έξγνπ, θαζψο θαη ηα καζεζηαθά επηηεχγκαηα ηεο θνηηεηηθήο θνηλφηεηαο. Μέρξη θαη ζήκεξα,
δηάθνξα κνληέια εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο πνπ βξίζθνπλ εθαξκνγή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε έρνπλ
αλαπηπρζεί, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ ηεξαξρηθνχ, ηνπ δηαλεκεηηθνχ, ηνπ ζπκκεηνρηθνχ θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ
κνληέινπ. Σαπηφρξνλα, νινέλα θαη πεξηζζφηεξα παλεπηζηήκηα αλά ηνλ θφζκν εθαξκφδνπλ ζήκεξα θαηλνηφκεο
εγεηηθέο πξαθηηθέο, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηελ παξάδνζε ηεο ζπιινγηθφηεηαο θαη ηεο εκπινθήο φισλ ησλ
νκάδσλ ελδηαθέξνληνο ζηε δηακφξθσζε ηνπ νξάκαηνο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ.
θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εγεζίαο ζηελ ηξηηνβάζκηα
εθπαίδεπζε, εζηηάδνληαο ζηελ πεξίπησζε ηνπ Ώξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (Ώ.Π.Θ.) ζε
ζχγθξηζε κε παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο Δ.Π.Ώ., ηελ Ώπζηξαιία θαη ηνλ
επξσπατθφ ρψξν. πγθεθξηκέλα, κειεηψληαηκε θξηηηθφ ηξφπν δπν παλεπηζηήκηα ζην Δλσκέλν ΐαζίιεην, έλα
ζηελ Οιιαλδία, δπν ζηηο Δ.Π.Ώ., δπν ζηελ Ώπζηξαιία θαη ζηελ ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηείηαη ζπγθξηηηθή κειέηε
κε ην Ώ.Π.Θ.Σα παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχεπηιέρζεθαλ κε βάζε ηελ θαιή θήκε ηνπο (ε νπνία ηεθκεξηψλεηαη
απφ αλαθνξέο ζε εξεπλεηηθά άξζξα).
Δ κειέηε πινπνηήζεθε κέζσ πνηνηηθήο έξεπλαο, κε ηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηεο αλάιπζεο
πεξηερνκέλνπ πνπ αθνξά κειέηεο πεξηπηψζεσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε ηε ζπιινγηθή κειέηε πεξίπησζεο.
χκθσλα κε ηελ αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, ην εγεηηθφ ππφδεηγκα πνπ εθαξκφδεηαη ζην Ώ.Π.Θ. απνηειεί
έλα πβξηδηθφ κνληέιν δηνηθεηηθήο, παηδαγσγηθήο θαη ζπκκεηνρηθήο εγεζίαο, ην νπνίν εζηηάδεη ζηελ πνηφηεηα
ηεο έξεπλαο, ζηελ παξνρή δηαθνξνπνηεκέλσλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ζην δηεζλνπνηεκέλν ραξαθηήξα ηνπ
ηδξχκαηνο. Χζηφζν, ην Ώ.Π.Θ. ππνιείπεηαη νξηζκέλσλ απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζε
παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ, φπνπ ε δηεζλνπνίεζε, ε πηνζέηεζε επηρεηξεκαηηθψλ πξαθηηθψλ θαη ε δηαλνκή
ησλ εμνπζηψλ ζε θαηψηεξεο ηεξαξρηθά βαζκίδεο απνηεινχλ βαζηθά ζηνηρεία ηεο εγεζίαο.Γηα ηε βειηίσζε ηεο
πνηφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εγεζίαο ηνπ παλεπηζηεκίνπ πξνηείλνληαη νη εμήοζηξαηεγηθέο ιχζεηο:(1)
ακεζφηεξε εκπινθή ησλ νκάδσλ ελδηαθέξνληνο ζηε δηακφξθσζε ηνπ νξάκαηνο, (2) αλάπηπμε θαη εθαξκνγή
επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ κε ζέκα ηελ εγεζία κε έκθαζε ζηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα,(3) νινθιεξσκέλε
εθαξκνγή ηνπ ηζρχνληνο ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πνπ δηέπεη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο θαη δξάζεηο ηνπ
παλεπηζηεκίνπ, (4) αλάιεςε δξάζεσλ πνπ εληζρχνπλ ην δηεζλνπνηεκέλν ραξαθηήξα ηνπ παλεπηζηεκίνπ,
πξνάγνπλ ηελ έξεπλα θαη ζπλδένπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ κε ηνπο παξάγνληεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο αγνξάο, θαη (5)
πηνζέηεζε απνηειεζκαηηθψλ εγεηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζε παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ, φπσο
είλαη ε επηρεηξεκαηηθή θαη ε δηαλεκεηηθή εγεζία.

Λέμεηο-θιεηδηά:ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, δηαλεκεηηθή εγεζία, δηνηθεηηζκφο, απνηειεζκαηηθφηεηα
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ΕΙΑΓΩΓΗ
Οη ξαγδαίεο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα αλά ηνλ θφζκνέρνπλ αλαδείμεη
ηελ εγεζία σο βαζηθφ δήηεκα ζηελ εθπαίδεπζε.Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, δαπαλψληαη νινέλα θαη
πεξηζζφηεξνη πφξνη γηα ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αλαβάζκηζε ησλ εγεηηθψλ
δεμηνηήησλ ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ νξγαληζκψλ (Mulford, 2008), θαζψο απνηειεί θνηλφ ηφπν φηη ε
εγεζία δηαδξακαηίδεη θπξίαξρν ξφιν ζηα καζεζηαθά επηηεχγκαηα ηεο καζεηηθήο θνηλφηεηαο, φπσο επίζεο θαη
ζηελ απφδνζε ησλ ζρνιείσλ (Leithwood et al., 2008).
Δ πιεηνλφηεηα ησλ εξεπλψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ εθπαηδεπηηθή εγεζία εζηηάδνπλ θπξίσο ζηελ
πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ε νπνία παξάιιεια θπξηαξρεί θαη ζηηο ζρεηηθέο ζεσξεηηθέο
πξνζεγγίζεηο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί. Τπφ απηφ ην πξίζκα, εληνπίδεηαη ζήκεξα έλα εξεπλεηηθφ θελφ φζνλ αθνξά
ηελ εγεζία πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.Παξάιιεια, ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο ζρεηηθήο
έξεπλαο είλαη θαη ε δηάθξηζε πνπ επηρεηξείηαη θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα κεηαμχ εγεζίαο θαη δηνίθεζεο,
δεδνκέλεο ηεο θπξηαξρίαο ηνπ ππνδείγκαηνο ηνπ «δηνηθεηηζκνχ» ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο ζηελ αλψηαηε
εθπαίδεπζε (Deem, 1998).
Ώλ θαη ε κεηαξξχζκηζε ηνπ ρψξνπ ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ζηελ Βιιάδα βξίζθεηαη ζην επίθεληξν
ηνπ δεκφζηνπ δηαιφγνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, επεξεάδνληαο θαζνξηζηηθά ην πιαίζην
δηνίθεζεο θαη δηαθπβέξλεζεο ησλ παλεπηζηεκίσλ, ε εγεζία παξακέλεη κέρξη θαη ζήκεξα έλα πεδίν πνπ δηέπεηαη
απφ έλα ζρεηηθά απζηεξφ ξπζκηζηηθφ πιαίζην, ην νπνίν επηθεληξψλεηαη θαηά θχξην ιφγν ζε δηνηθεηηθά ζέκαηα.
ε γεληθνχο φξνπο, κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη ηα ειιεληθά παλεπηζηήκηα αθνινπζνχλ έλα ζρεηηθά
ζπγθεληξσηηθφ ππφδεηγκα εγεζίαο θαη δηνίθεζεο, ζε αληίζεζε κε αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηνπ
εμσηεξηθνχ πνπ πιένλ πηνζεηνχλ ελαιιαθηηθά εγεηηθά ζρήκαηαθαη ζηξαηεγηθέο, επηρεηξψληαο λα
δηαθνξνπνηεζνχλ απφ ηνλ αληαγσληζκφ θαη λα δηαζθαιίζνπλ ηε βησζηκφηεηα θαη πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηνπο
(Kapiki& Fu, 2015).
θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εγεζίαο ζηελ ηξηηνβάζκηα
εθπαίδεπζε, ζην πιαίζην ηνπ επξχηεξνπ δεηήκαηνο ηεο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο, κειεηψληαο ηε ζρεηηθή
εξεπλεηηθή θαη ζεσξεηηθή βηβιηνγξαθία θαη εθαξκφδνληαο κηα πνηνηηθή έξεπλα κε ηε κέζνδν ησλ κειεηψλ
πεξηπηψζεσλ. Ώξρηθά κειεηήζεθαλ ηα θπξίαξρα κνληέια θαη εγεηηθά ππνδείγκαηα ηεο εγεζίαο θαη
δηεξεπλήζεθαλ νη επηκέξνπο πηπρέο θαη επηδξάζεηο ηεοζηελ εθπαίδεπζε.ε δεχηεξν επίπεδν αλαιχνληαη
νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο παλεπηζηεκίσλ ηεο παγθφζκηαο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο φζνλ αθνξά ηελ εγεζία ζε
ζχγθξηζε κε ηελ πεξίπησζε ηνπ Ώξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (Ώ.Π.Θ.). πγθεθξηκέλα, νη
κειέηεο πεξηπηψζεσλ πνπ παξνπζηάδνληαη πεξηιακβάλνπλ: δπν παλεπηζηήκηα ζην Δλσκέλν ΐαζίιεην, έλα ζηελ
Οιιαλδία, δπν ζηηο Δ.Π.Ώ., δπν ζηελ Ώπζηξαιία(θαη ην Ώ.Π.Θ.). Σα παλεπηζηήκηα απηά επηιέρζεθαλ κε βάζε
ηελ θαιή θήκε ηνπο (ε νπνία ηεθκεξηψλεηαη απφ αλαθνξέο ζε εξεπλεηηθά άξζξα).Ώπψηεξνο ζηφρνο ηεο κειέηεο
είλαη ε εηο βάζνο θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ε
πξαγκαηνπνίεζε κηαο ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο κεηαμχ ησλ επηιεγκέλσλ κειεηψλ πεξηπηψζεσλ, ψζηε λα εμαρζνχλ
ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ εγεζία ησλ αλψηαησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ζην ηξέρνλ
παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ.
Σν άξζξν απηφ είλαη δνκεκέλν ζηα εμήο κέξε: Δ Δηζαγσγήππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηεο εγεζίαο θαη
επηζεκαίλεη ην εξεπλεηηθφ θελφ πνπ πθίζηαηαη φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή εγεζίαοζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.
ηε ζπλέρεηα ζθηαγξαθεί ηνλ ζθνπφ θαη ζηφρν ηεο έξεπλαο. ην ηκήκα ηεο Μεζνδνινγίαοθαηαγξάθεηαη ν
ηξφπνο ζπιινγήο θαη αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλθαη παξνπζηάδνληαη ηα παλεπηζηήκηα πνπ επηιέρζεθαλ σο
κειέηεο πεξίπησζεο. Βπίζεο ζην ηκήκα απηφ απεηθνλίδνληαη ζρεκαηηθά ηα κεζνδνινγηθά βήκαηα ηεο έξεπλαο.
ηε πδήηεζε πνπ αθνινπζείπαξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. Σν άξζξν νινθιεξψλεηαη κε ηελ
εμαγσγή ησλ πκπεξαζκάησλζρεηηθά κεηηο θαηλνηφκεο θαη απνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο εγεζίαο, θαζψο θαη κε
παξάζεζε ζηξαηεγηθψλ Πξνηάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εγεζίαο.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Δ παξνχζα κειέηε πινπνηήζεθε κέζσ πνηνηηθήο έξεπλαο θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ ηερληθή ηεο
αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ πνπ αθνξά κειέηεο πεξηπηψζεσλ. Δ κειέηε πεξίπησζεο πεξηιακβάλεη ηελ εληαηηθή,
ιεπηνκεξή θαη εηο βάζνο κειέηε ελφο αηφκνπ, κηαο νκάδαο αηφκσλ ή ελφο θαηλνκέλνπ, αμηνπνηψληαο δηάθνξνπο
ηχπνπο παξαηήξεζεο θαη αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ. χκθσλα κε ηνλ McKernan (1996), ζην πιαίζην ηεο κειέηεο
πεξίπησζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα επξχηαην θάζκα κεζφδσλ θαη ηερληθψλ έξεπλαο. Έηζη, ε εξεπλεηηθή
απηή κέζνδνο έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα αληαπνθξίλεηαη ζε δηαθνξεηηθά εξεπλεηηθά πεδία θαη εξεπλεηηθνχο
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ζθνπνχο, δεδνκέλνπ ηνπ ηδηαίηεξα επέιηθηνπ ραξαθηήξα ηεο. Οη κειέηεο πεξηπηψζεσλ κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ
ζε δηάθνξνπο ηχπνπο, φπσο είλαη νη εγγελείο, νη εξγαιεηαθέο, νη ζπιινγηθέο θαη νη πνιιαπιέο (Stake, 1995).
ηελ παξνχζα έξεπλα εθαξκφδεηαη ε ζπιινγηθή κειέηε πεξίπησζεο, ε νπνία αθνξά ζηε κειέηε πνιιψλ
πεξηπηψζεσλ ηαπηφρξνλα ή δηαδνρηθά, πξνθεηκέλνπ ν εξεπλεηήο λα απνθηήζεη επξχηεξε θαηαλφεζε ησλ
πηπρψλ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ δεηήκαηνο. Χο εθ ηνχηνπ, ζηελ έξεπλα πνπ αθνινπζεί επηρεηξείηαη ε αλάιπζε
νξηζκέλσλ πεξηπηψζεσλ αλψηαησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ηεο εγεζίαο ζηελ
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.
πσο πξναλαθέξζεθε, ζθνπφο ηεο παξνχζαο πνηνηηθήο έξεπλαο είλαη ε κειέηε νρηψ πεξηπηψζεσλ
εγεζίαο ζε παλεπηζηήκηα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο Δ.Π.Ώ., ηελ Βπξψπε, ηελ Ώπζηξαιία θαη ηελ Βιιάδα
(Ώ.Π.Θ.), κε απψηεξν ζηφρν ηελ πινπνίεζε κηαο ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο κεηαμχ ησλ εγεηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ
εθαξκφδνληαη ζην εμσηεξηθφ θαη ζηελ Βιιάδα. Γηα ηελ επίηεπμεηνπ εξεπλεηηθνχ ζθνπνχ επηιέρζεθαλ
νξηζκέλεο αληηπξνζσπεπηηθέο πεξηπηψζεηο ηδξπκάησλ απφ ηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα ηεο ηξηηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο, ψζηε λα απνηππσζνχλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ νη ζχγρξνλεο ηάζεηο ζηελ εγεζία θαη ηε δηνίθεζε,
ζε ζχγθξηζε πάληα κε ηηο ζρεηηθέο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη απφ ην Ώ.Π.Θ.Σειηθφο ζηφρνο ηεο παξνχζαο
κειέηεο είλαη ε ραξηνγξάθεζε ησλ απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ εγεζίαο πνπ πηνζεηνχληαη ζηελ αλψηαηε
εθπαίδεπζε, ψζηε λα εμαρζνχλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ην κέιινλ ηεο δηνίθεζεο ησλ παλεπηζηεκίσλ ζην
ζχγρξνλν δηεζλνπνηεκέλν πεξηβάιινλ ηεο εθπαίδεπζεο.
Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο ζπιιέρζεθαλ θαη αλαιχζεθαλ δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηηο
πεξηπηψζεηο ησλ παλεπηζηεκίσλ πνπ εμεηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα. πγθεθξηκέλα, ε ζρεηηθή πιεξνθφξεζε
αληιήζεθε απφ δεκνζηεπκέλα επηζηεκνληθά άξζξα, κειέηεο δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη αλαθνξέο εθπαηδεπηηθψλ
ηδξπκάησλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην δήηεκα ηεο εγεζίαο, θαζψο θαη απφ ηηο ηζηνζειίδεο ησλ παλεπηζηεκίσλ
πνπ αλαιχνληαη. Μεηά ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ αθνινχζεζε ε αλάιπζή ηνπο κε ηε κέζνδν ηεο αλάιπζεο
πεξηερνκέλνπ, ε νπνία απνηειεί βαζηθή ηερληθή ζηελ εθπαηδεπηηθή πνηνηηθή έξεπλα (Wollcott, 1992). Σα
παλεπηζηήκηα πνπ αλαιχνληαη παξαθάησ επηιέρζεθαλ ηφζν ιφγσ ηεο θαιήο θήκεο ηνπο (ε νπνία ηεθκεξηψλεηαη
απφ αλαθνξέο ζε εξεπλεηηθά άξζξα) θαηαληηπξνζσπεπηηθφηεηάο ηνπο αλαθνξηθά κε ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο
εγεζίαο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, φζν θαη εμαηηίαο ηεο πξφζεζεο ηεο έξεπλαο λα
θαηαγξάςεη δηαθνξεηηθά εγεηηθά ππνδείγκαηα πνπ πηνζεηνχληαη ζήκεξα απφ ηα παλεπηζηήκηα αλά ηνλ θφζκν,
ψζηε λα ππάξρεη κηα νινθιεξσκέλε βάζε ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο κε ηελ πεξίπησζε ηνπ Ώξηζηνηειείνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο.
Οη πεξηπηψζεηο ησλ αλψηαησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ αλαιχνληαη πξνέξρνληαη απφ ηηο Δ.Π.Ώ.,
ηελ Βπξψπε, ηελ Ώπζηξαιία θαη ηελ Βιιάδα (Ώ.Π.Θ.). πγθεθξηκέλα, ηα παλεπηζηήκηα πνπ κειεηψληαη
πεξηιακβάλνπλ: (1) ην De Montfort University (DMU), (Λέζηεξ, Δλσκέλν ΐαζίιεην), (2) ην Emory University
(Ώηιάληα, Δ.Π.Ώ.), (3) ην University of Massachusetts (Μαζαρνπζέηε, Δ.Π.Ώ.), (4) ην University of Maastricht
(Μάαζηξηρη, Οιιαλδία), (5) ην Birkbeck University (Λνλδίλν, Δλσκέλν ΐαζίιεην), (6) ην RMIT University
(Μειβνχξλε, Ώπζηξαιία), (7) ην University of Wollongong (Wollongong, Ώπζηξαιία), θαη (8) ην Ώξηζηνηέιεην
Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (Θεζζαινλίθε, Βιιάδα). ηελ πεξίπησζε ηνπ De Montfort University αλαιχεηαη ε
πξνζέγγηζε ησλ Vision Cafes πνπ απνηειεί κηα πξαθηηθή ζπκκεηνρηθήο-δηαλεκεηηθήο εγεζίαο, ζηελ πεξίπησζε
ηνπ Emory University εμεηάδεηαη ε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε
ησλ εγεηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηνίθεζε θαη εγεζία, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηνπ
University of Massachusetts κειεηάηαη ην ππφδεηγκα ηεο επηρεηξεκαηηθήο εγεζίαο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.
Βπίζεο, ζηελ πεξίπησζε ηνπ University of Maastricht δηεξεπλάηαη ην κνληέιν ηεο παηδαγσγηθήο εγεζίαο πνπ
εζηηάδεη ζηελ πνηφηεηα ηεο κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο, ζηελ πεξίπησζε ηνπ Birkbeck University αλαιχεηαη ην
ππφδεηγκα ηεο δηαλεκεηηθήο εγεζίαο πνπ ζηνρεχεη ζηελ άκεζε εκπινθή ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ζηε
δηνίθεζε ησλ ηδξπκάησλ, θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ απζηξαιηαλψλ παλεπηζηεκίσλ RMIT University θαη
University of Wollongong πεξηγξάθνληαη νη πξαθηηθέο ζπκκεηνρηθήο εγεζίαο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηα
αληίζηνηρα ηδξχκαηα. Σέινο, ζηελ πεξίπησζε ηνπ Ώ.Π.Θ. αλαιχνληαη βαζηθά δεηήκαηα εγεζίαο ζε ζχγθξηζε κε
ηηο πξνεγνχκελεο κειέηεο πεξηπηψζεσλ (φξακα, απνζηνιή, ζηπι δηνίθεζεο, εγεηηθφ ππφδεηγκα, αλάπηπμε
ηδξχκαηνο, δηεζλνπνίεζε, ζηξαηεγηθή).
Δ εθαξκνδφκελε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε απεηθνλίδεηαη ζηνρήκα 1.
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Βιμα 1: υλλογι
δεδομζνων & μελζτθ 8
περιπτϊςεων θγεςίασ ςε
πανεπιςτιμια ςτισ
Η.Π.Α., Ευρϊπθ, Αυςτραλία
& Ελλάδα (Α.Π.Θ.)

Βιμα 3: Διαμόρφωςθ 5
ςτρατθγικϊν προτάςεων
για τα 3βάκμια ιδρφματα
με ζμφαςθ ςτθν υιοκζτθςθ
επιχειρθματικισ &
διανεμθτικισ θγεςίασ

Βιμα 2: Ποιοτικι ζρευνα
με τθ μζκοδο τθσ
ανάλυςθσ περιεχομζνου
ςυλλογικϊν μελετϊν
περίπτωςθσ αναφορικά με
το ηιτθμα τθσ θγεςίασ ςτθν
τριτοβάκμια εκπαίδευςθ
ρήκα 1. Σα κεζνδνινγηθά βήκαηα ηεο έξεπλαο

ΤΖΗΣΗΗ
Δ εθπαηδεπηηθή εγεζία απνηειεί έλα θαηλφκελν έληνλνπ εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο θαηά ηα ηειεπηαία
ρξφληα, θαζψο έρεη δηαπηζησζεί φηη νη απνηειεζκαηηθνί εγέηεο δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε
δηακφξθσζε ελφο επλντθνχ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο, ζηελ αλαβάζκηζε ησλ επηηεπγκάησλ ηεο καζεηηθήο
θνηλφηεηαο, ζηελ απφδνζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ζηελ πνηφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ παηδαγσγηθνχ
έξγνπ (Leithwood et al., 2006; Darling-Hammond et al., 2007; Whelan, 2009). Παξάιιεια, αλ θαη νη
πεξηζζφηεξεο κειέηεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ εθπαηδεπηηθή εγεζία εζηηάδνπλ ζε δνκέο πξσηνβάζκηαο θαη
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ζήκεξα ε εγεζία ηεο ηξηηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο, δεδνκέλνπ φηη απηή δηέξρεηαη ζεκαληηθέο αιιαγέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ,
φπσο ε απνθέληξσζε, ε ελίζρπζε ηεο απηνλνκίαο ησλ παλεπηζηεκίσλ, ε απμεκέλε θηλεηηθφηεηα ησλ
ζπνπδαζηψλ θαη ε φμπλζε ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ (Schofer & Meyer, 2005;
Bolden et al., 2012; Prysor & Henley, 2017). ην πιαίζην απηφ, ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ ε
δηεξεχλεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εγεζίαο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, εζηηάδνληαο ζηελ πεξίπησζε ηνπ Ώ.Π.Θ.
ζε ζχγθξηζε κε πεξηπηψζεηο παλεπηζηεκίσλ δηεζλψο.
χκθσλα κε ηελ αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, αξρηθά, δηαπηζηψζεθε φηη ε εγεζία πνπ εθαξκφδεηαη
ζηελ πεξίπησζε ηνπ Ώ.Π.Θ. απνηειεί έλα πβξηδηθφ εγεηηθφ κνληέιν πνπ βαζίδεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
παηδαγσγηθήο θαη δηαλεκεηηθήο/ζπιινγηθήο εγεζίαο, κε θπξίαξρα σζηφζν ζηνηρεία ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ
δηνηθεηηζκνχ θαη ηεο ηεξαξρηθήο δφκεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ιήςεο απνθάζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε εγεζία ηνπ
ηδξχκαηνο ζηεξίδεηαη ζε ζαθψο νξηζκέλεο δνκέο, δεδνκέλνπ ηνπ ζρεηηθά απζηεξνπνηεκέλνπ ξπζκηζηηθνχ
πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ησλ ειιεληθψλ Ώ.Β.Ε., δηαζέηνληαο ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηεξαξρηθήο εγεζίαο,
φπνπ νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη «απφ πάλσ πξνο ηα θάησ» ζηε βάζε ηεο εμνπζίαο πνπ απνξξέεη απφ ηελ
αλψηεξε ζέζε ζηελ ηεξαξρία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ (Amey, 2006; Goffee & Jones, 2009; Black, 2015).
Παξάιιεια, έληνλα είλαη θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηνηθεηηζκνχ (Deem, 1998), ππφ ηελ έλλνηα ηεο εζηίαζεο
ησλ εγεηηθψλ πξαθηηθψλ ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηνίθεζε ηνπ παλεπηζηεκίνπ θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ
δηνηθεηηθνχ έξγνπ.
Καηά ηα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη κηα ηάζε ζπιινγηθήο δηακφξθσζεο ηεο εγεζίαο ζην Ώ.Π.Θ.,
κε ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηελ νξγάλσζε Βπηηξνπψλ θαη άιισλ δηνηθεηηθψλ δνκψλ (π.ρ. Βπηηξνπή
Βξεπλψλ, Γξαθείν Αηεζλψλ ρέζεσλ), νη νπνίεο έρνπλ απμεκέλεο αξκνδηφηεηεο θαη εμνπζίεο θαη
δηαδξακαηίδνπλ θξίζηκν ξφιν ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζε δηάθνξα πεδία νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ
ηδξχκαηνο. Τπφ απηφ ην πξίζκα, κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη ε εγεζία ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηεξεί ηελ παξάδνζε
ηεο ζπιινγηθφηεηαο (collegialism) πνπ ραξαθηεξίδεη ηα ηδξχκαηα ηνπ επξσπατθνχ ρψξνπ θαη ησλ Δ.Π.Ώ., ππφ
ηελ έλλνηα ηεο ζπιινγηθήο ιήςεο απνθάζεσλ ζηε βάζε ηεο ζπλαίλεζεο (Birnbaum, 2004; Kogan, 2007).
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Παξάιιεια, κνηξάδεηαη νξηζκέλα θνηλά ζηνηρεία κε ην ππφδεηγκα ηεο δηαλεκεηηθήο εγεζίαο, βάζεη ηνπ νπνίνπ
απηή αλαπηχζζεηαη ζε έλα νιφθιεξν δίθηπν αλζξψπσλ θαη δηνηθεηηθψλ νκάδσλ, πξνάγνληαο ηε
ζπκκεηνρηθφηεηα θαη ηελ εκπινθή φισλ ησλ νκάδσλ ελδηαθέξνληνο (Fletcher, 2004; Macfarlane, 2014; Kezar
& Holcombe, 2017).
Βλ ηνχηνηο, ηα πην θπξίαξρα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθαξκνδφκελνπ κνληέινπ εγεζίαο ηνπ Ώ.Π.Θ. είλαη
απηά ηνπ παηδαγσγηθνχ εγεηηθνχ ππνδείγκαηνο, δεδνκέλνπ φηη ε δηνίθεζε ηνπ παλεπηζηεκίνπ επηθεληξψλεηαη
θαηά θχξην ιφγν ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ζηελ έξεπλα.
Πξάγκαηη, ην κνληέιν απηφ πνπ αζρνιείηαη θπξίσο κε ηε δηδαζθαιία, ηε κάζεζε θαη ηελ αλάπηπμε ζπνπδαζηψλ
θαη εθπαηδεπηηθψλ είλαη ζχλεζεο ζηελ εθπαίδεπζε, κε ηελ εγεζία λα απνηειεί ηνλ θπξίαξρν θνξέα επζχλεο γηα
ηε βειηίσζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ (Southworth, 2002; Bush, 2008; Robinson et al., 2009). Βπηπιένλ,
ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο ζην Ώ.Π.Θ. είλαη ε χπαξμε ελφο ζαθνχο νξάκαηνο, ην νπνίν
εζηηάδεη ζηα ζηνηρεία ηεο πνηφηεηαο ηεο κάζεζεο, ηεο εμσζηξέθεηαο θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ.
Δ δηεζλήο έξεπλα ζε απηφ ην πεδίν αλαγλσξίδεη φηη ε χπαξμε ελφο νξάκαηνο φρη κφλν δηαθνξνπνηεί ηελ
εθπαηδεπηηθή εγεζία απφ ηε δηνίθεζε (Bush, 2008; Day et al., 2001), αιιά παξάιιεια ζπληζηά θαζνξηζηηθήο
ζεκαζίαο ζπζηαηηθφ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εγεηψλ ζηελ εθπαίδεπζε (Bush & Glover, 2003; Leithwood
& Reihl, 2003).
Χζηφζν, ην φξακα ηεο εγεζίαο ηνπ Ώ.Π.Θ. δηακνξθψλεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηε δηνίθεζε ηνπ
παλεπηζηεκίνπ, θαζψο ζηελ αλάπηπμή ηνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά νη ππφινηπεο νκάδεο ελδηαθέξνληνο, φπσο ε
θνηηεηηθή θνηλφηεηα θαη ην αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ, φπσο ζπκβαίλεη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο ηδξπκάησλ πνπ
κειεηήζεθαλ ζηελ παξνχζα έξεπλα. Χο εθ ηνχηνπ, ε εγεζία ηνπ παλεπηζηεκίνπ δελ είλαη επαξθψο δηαλεκεηηθή,
φπσο ραξαθηεξηζηηθά ζπκβαίλεη ζε αθαδεκατθά ηδξχκαηα ηνπ Δλσκέλνπ ΐαζηιείνπ (Bolden et al., 2009), ηεο
Ώπζηξαιίαο (Jones et al., 2014) θαη ησλ Δ.Π.Ώ. (Gentle & Forman, 2014), φπνπ εθαξκφδνληαη θαιέο πξαθηηθέο
πξνψζεζεο ηεο ζπιινγηθφηεηαο, αλάπηπμεο ησλ εγεηηθψλ δεμηνηήησλ ηνπ αθαδεκατθνχ θαη δηνηθεηηθνχ
πξνζσπηθνχ, θαη πξναγσγήο ηεο ζπκκεηνρηθήο ιήςεο απνθάζεσλ (Van Ameijde et al., 2009). Πξάγκαηη, απφ
ηηο πεξηπηψζεηο ησλ μέλσλ παλεπηζηεκίσλ πνπ εμεηάζηεθαλ ζηελ παξνχζα έξεπλα πξνέθπςε φηη ε δηαλεκεηηθή
εγεζία απνηειεί έλα ζχγρξνλν εγεηηθφ ππφδεηγκα πνπ ζπλάδεη κε ηνπο αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο ηεο ηξηηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο (θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ «δηνηθεηηζκνχ» θαη δηακνηξαζκνχ ησλ εμνπζηψλ θαη
αξκνδηνηήησλ ζε φιν ην θάζκα ηεο νξγαλσζηαθήο ηεξαξρίαο), σζηφζν, απαηηεί πςειφ βαζκφ επειημίαο θαη
πξνζαξκνζηηθφηεηαο ζηηο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλνπλ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο εθπαίδεπζεο.
Αεδνκέλνπ φηη ν βαζκφο επειημίαο ησλ ειιεληθψλ ΏΒΕ σο πξνο ηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζή ηνπο είλαη
ζρεηηθά πεξηνξηζκέλνο, ε εγεζία πνπ πηνζεηείηαη απφ ην Ώ.Π.Θ. δηαηεξεί κέρξη θαη ζήκεξα έληνλα ζηνηρεία
δηνηθεηηζκνχ, κε απνηέιεζκα ε δηνίθεζε ηνπ ηδξχκαηνο λα κελ εθαξκφδεη ζχγρξνλεο πξαθηηθέο δηαλεκεηηθήο
εγεζίαο. Παξάιιεια, αλ θαη ζεκεηψλνληαη αμηφινγεο πξνζπάζεηεο δηαζχλδεζεο κε ηελ επηρεηξεκαηηθή θαη
εξεπλεηηθή θνηλφηεηα, ε εγεζία ηνπ ηδξχκαηνο ππνιείπεηαη αθφκε σο πξνο ηελ αλάπηπμε ηνπ ηδξχκαηνο ζε
φξνπο αγνξάο, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο εγεζίαο (O'Shea et al., 2007). Παξφκνηεο
αλεπάξθεηεο εληνπίδνληαη θαη ζε φηη αθνξά ηε δηεζλνπνίεζε ηνπ ηδξχκαηνο, θαζψο, αλ θαη ε δηνίθεζε ηνπ
παλεπηζηεκίνπ επηρεηξεί εδψ θαη ρξφληα λα απνθηήζεη ην Ώ.Π.Θ. έλαλ πην δηεζλνπνηεκέλν ραξαθηήξα, ε έιιεηςε
ησλ θαηάιιεισλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ πνπ απεπζχλνληαη ζε μέλνπο θνηηεηέο (Fu & Kapiki, 2016)
παξεκπνδίδεη απηήλ ηελ πξνζπάζεηα. Ώληίζεηα, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ μέλσλ παλεπηζηεκίσλ πνπ κειεηήζεθαλ,
δηαπηζηψζεθε φηη ε δηεζλνπνίεζε απνηειεί θπξίαξρν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ εθαξκνδφκελσλ εγεηηθψλ
ππνδεηγκάησλ.

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
Δ εγεζία ζηελ εθπαίδεπζε δηαδξακαηίδεη έλα ξφιν κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ, ηελ αλαβάζκηζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο πνηφηεηαο
ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ. Εδηαίηεξα ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ε εγεζία αλαδεηθλχεηαη ζε θξίζηκν
παξάγνληα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ησλ αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ, δεδνκέλσλ ησλ
ξαγδαίσλ αιιαγψλ πνπ επηζπκβαίλνπλ ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Δ δηεζλνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο, ε
εληαηηθνπνίεζε ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ παλεπηζηεκίσλ, ε ηάζε ηδησηηθνπνίεζεο, ε απμεκέλε απηνλνκία
ησλ νξγαληζκψλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο θαη ε δηεζλήο θηλεηηθφηεηα ησλ θνηηεηψλ θαη ηνπ αθαδεκατθνχ
πξνζσπηθνχ απνηεινχλ κφλν κεξηθνχο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ην πεξηβάιινλ ηεο
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζήκεξα, κε απνηέιεζκα ε εγεζία λα ζπληζηά πιένλ θπξίαξρε κεηαβιεηή ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο, θαζψο θαη ηεο ηθαλφηεηάο ηεο λα ελαξκνλίδεηαη κε ηηο δηεζλείο εμειίμεηο. ήκεξα, ε
νηθνλνκία ηεο αγνξάο θαη ε θνηλσλία ηεο γλψζεο θαινχλ ηηο εγεζίεο ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ λα
πξνζαξκφδνληαη άκεζα ζηηο αιιαγέο απηέο, πηνζεηψληαο απνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο εγεζίαο θαη δηνίθεζεο.

818

1st International Congress on Management of Educational Units
December 7-9, 2018, Thessaloniki, Greece

ηελ παξνχζα εξγαζία κειεηήζεθε ην θαηλφκελν ηεο εγεζίαο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, κε
εζηίαζε ζηελ πεξίπησζε ηνπ Ώ.Π.Θ. θαη ζε ζχγθξηζε κε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο μέλσλ ηδξπκάησλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο Δ.Π.Ώ., ηελ Ώπζηξαιία θαη ηνλ επξσπατθφ ρψξν. χκθσλα κε ηελ αλάιπζε πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε, θαηέζηε ζαθέο φηη ηα μέλα παλεπηζηήκηα πνπ κειεηήζεθαλ πηνζεηνχλ θαηλνηφκεο θαη
απνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο εγεζίαο, δίλνληαο έκθαζε ζηε ζπιινγηθφηεηα, ζηε ζπκκεηνρηθή ιήςε απνθάζεσλ,
ζηελ εκπινθή θαη ελεξγνπνίεζε φισλ ησλ νκάδσλ ελδηαθέξνληνο, ζηε δηεζλνπνίεζε, ζηε δηαλνκή ησλ
εμνπζηψλ θαη αξκνδηνηήησλ ζε φιν ην θάζκα ηεο νξγαλσζηαθήο ηεξαξρίαο, θαζψο θαη ζηε δηαζχλδεζε ησλ
ηδξπκάησλ κε ηνπο παξάγνληεο ηεο αγνξάο, ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο. Με ηελ εθαξκνγή ζχγρξνλσλ
εγεηηθψλ ππνδεηγκάησλ, ηα αθαδεκατθά ηδξχκαηα επηρεηξνχλ λα αλαδεηρζνχλ ζε θξίζηκνπο παίθηεο ηεο
θνηλσλίαο ηεο γλψζεο, αληηκεησπίδνληαο παξάιιεια ηνλ αληαγσληζκφ, ηζρπξνπνηψληαο ηε θήκε ηνπο ζην
δηεζλέο πεξηβάιινλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζηνρεχνληαο ζηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ζπζηεκάησλ, ηνπ αθαδεκατθνχ έξγνπ θαη ηεο έξεπλαο.
Ώληίζεηα ζηελ Βιιάδα, ε νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ησλ παλεπηζηεκίσλ δηέπεηαη απφ έλα ζρεηηθά
άθακπην ξπζκηζηηθφ πιαίζην, ηνπιάρηζηνλ ζε ζχγθξηζε κε ρψξεο φπνπ έρεη πηνζεηεζεί έλαο πην θηιειεχζεξνο
εθπαηδεπηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ν νπνίνο δηαζθαιίδεη θαη εληζρχεη ηελ απηνλνκία ησλ ηδξπκάησλ, θαη σο εθ
ηνχηνπ παξέρεη πςειά επίπεδα επειημίαο θαη πξνζαξκνζηηθφηεηαο ζηηο εμειίμεηο ηεο νηθνλνκίαο θαη, ελ γέλεη,
ηεο θνηλσλίαο. Ώλ θαη ην Ώ.Π.Θ. απνηειεί έλα αθαδεκατθφ ίδξπκα πνπ εθαξκφδεη ζρεηηθά θαιέο εγεηηθέο
πξαθηηθέο, πξνζπαζψληαο λα θαηαζηεί παξάδεηγκα ζηνλ ειιεληθφ ρψξν ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ε
δηεζλήο εκπεηξία θαηαδεηθλχεη φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθά πεξηζψξηα βειηίσζεο, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηε
δηεζλνπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ηνπ, ηελ ηθαλφηεηα πξνζέιθπζεο μέλσλ θνηηεηψλ, ηελ
επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηε δηαζχλδεζε ηεο κάζεζεο, ηεο δηδαζθαιίαο θαη
ηεο έξεπλαο κε ηελ αγνξά θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα. ην πιαίζην απηφ, ε πηνζέηεζε απνηειεζκαηηθψλ
ζηξαηεγηθψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζε παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ, κε ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ην ππφδεηγκα
ηεο δηαλεκεηηθήο εγεζίαο, κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ πξνζπάζεηα αλαβάζκηζεο ηνπ Ώ.Π.Θ. θαη ησλ ππνινίπσλ
ειιεληθψλ Ώ.Β.Ε., θαζψο θαη ζηηο ζρεηηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ αλαιακβάλνληαη γηα ηε βειηίσζε ηεο ζέζεο
θαηάηαμήο ηνπο δηεζλψο.
ε θάζε πεξίπησζε, ε εγεζία ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε απνηειεί κηα θαζνξηζηηθή κεηαβιεηή
απφδνζεο ησλ αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ θαη, γηα ην ιφγν απηφ, ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηνπ
δεκφζηνπ δηαιφγνπ θαη ησλ κεηαξξπζκηζηηθψλ πξσηνβνπιηψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ Βιιάδα θαη δηεζλψο.
Δ ελίζρπζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εγεζίαο ησλ παλεπηζηεκίσλ έρεη θαζνξηζηηθέο επηδξάζεηο ζηα επηηεχγκαηα ηεο
θνηηεηηθήο θνηλφηεηαο, ζηελ εηνηκφηεηα ησλ απνθνίησλ λα ελζσκαησζνχλ απνηειεζκαηηθά ζηελ αγνξά
εξγαζίαο θαη ζηελ θνηλσλία, θαη επξχηεξα, ζηελ απφδνζε ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα
πξνζαξκφδνληαη ζηηο αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο. ήκεξα πεξηζζφηεξν απφ πνηέ, νη δηνηθήζεηο θαη εγέηεο ησλ
αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ νθείινπλ λα αλαγλσξίζνπλ ην δηεζλή ραξαθηήξα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνλ αληίθηππν
ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο, αλαιακβάλνληαο ηηο απαξαίηεηεο
πξσηνβνπιίεο θαη πηνζεηψληαο θαιέο εγεηηθέο πξαθηηθέο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο πνηνηηθήο αλαβάζκηζεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ.

ΠΡΟΣΑΕΙ
Δ παξνχζα κειέηε αζρνιήζεθε κε ην δήηεκα ηεο εγεζίαο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, εζηηάδνληαο
ζηελ πεξίπησζε ηνπ Ώ.Π.Θ. Γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εγεζίαο ηνπ
παλεπηζηεκίνπ κπνξνχλ λα δηακνξθσζνχλ νξηζκέλεο ζηξαηεγηθέο πξνηάζεηο, νη νπνίεο ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο:
(1) ε ακεζφηεξε εκπινθή ησλ νκάδσλ ελδηαθέξνληνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θνηηεηψλ θαη αθαδεκατθνχ θαη
δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ, ζηε δηακφξθσζε ηνπ νξάκαηνο κπνξεί λα εληζρχζεη ην βαζκφ ζπλεηδεηνπνίεζήο ηνπ
απφ νιφθιεξε ηελ παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα, ψζηε ην ζχλνιν ησλ δξάζεψλ ηεο λα επζπγξακκίδεηαη κε απηφ,
(2) ε αλάπηπμε θαη εθαξκνγή επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ κε ζέκα ηελ εγεζία κπνξεί λα ζπκβάιιεη κε
θαζνξηζηηθφ ηξφπν ζηελ αλάπηπμε ησλ εγεηηθψλ δεμηνηήησλ θαη δηνηθεηηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνχ, κε
έκθαζε ζηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα, ψζηε λα είλαη εθηθηή ε πηνζέηεζε ηνπ δηαλεκεηηθνχ εγεηηθνχ
ππνδείγκαηνο πνπ απνηειεί θαηλνηφκν εγεηηθή πξνζέγγηζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, (3) ε νινθιεξσκέλε
εθαξκνγή ηνπ ηζρχνληνο ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πνπ δηέπεη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο θαη δξάζεηο ηνπ
παλεπηζηεκίνπ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ επηκέξνπο
ηεξαξρηθψλ επηπέδσλ, δηνηθεηηθψλ δνκψλ θαη εξγαδνκέλσλ πνπ δηαδξακαηίδνπλ εγεηηθφ ξφιν ζην ίδξπκα, (4) ε
αλάιεςε δξάζεσλ πνπ εληζρχνπλ ην δηεζλνπνηεκέλν ραξαθηήξα ηνπ παλεπηζηεκίνπ, πξνάγνπλ ηελ έξεπλα θαη
ζπλδένπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ κε ηνπο παξάγνληεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο αγνξάο κπνξνχλ λα αλαβαζκίζνπλ
ζεκαληηθά ηελ πνηφηεηα ηεο εγεζίαο, θαη (5) ε πηνζέηεζε απνηειεζκαηηθψλ εγεηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ
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εθαξκφδνληαη ζε παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ, φπσο είλαη ε επηρεηξεκαηηθή θαη ε δηαλεκεηηθή εγεζία, κπνξνχλ
λα έρνπλ ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ απφδνζε ηνπ παλεπηζηεκίνπ θαη ηε βειηίσζε ηεο δηεζλνχο ηνπ θαηάηαμεο.Οη
πξναλαθεξζείζεο πξνηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην Ώ.Π.Θ. αιιά ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκεχζνπλ θαη ζε
νπνηνδήπνηε άιιν ηξηηνβάζκην ίδξπκακε παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά ζπλνςίδνληαη ζην ρήκα 2.

1. Διαμόρφωςθ οράματοσ
με τθ ςυμμετοχι όλων των
ομάδων ενδιαφζροντοσ

2. Ανάπτυξθ των θγετικϊν
δεξιοτιτων του
προςωπικοφ μζςω
επιμορφωτικϊν
προγραμμάτων

4. Ενίςχυςθ τθσ
διεκνοποίθςθσ, προαγωγι
τθσ ζρευνασ & ςφνδεςθ με
τθν αγορά

5. Χιοκζτθςθ
αποτελεςματικϊν θγετικϊν
πρακτικϊν όπωσ θ
επιχειρθματικι & θ
διανεμθτικι θγεςία

3. Ρλοκλθρωμζνθ
εφαρμογι του ιςχφοντοσ
ςυςτιματοσ διαςφάλιςθσ
ποιότθτασ

ρήκα2. ηξαηεγηθέο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο & απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εγεζίαο ηνπ Ώ.Π.Θ.
Σέινο, δεδνκέλσλ θαη ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο παξνχζαο κειέηεο, νξηζκέλεο πξνηάζεηο κπνξνχλ λα
δηαηππσζνχλ γηα ηε κειινληηθή έξεπλα. Ώξρηθά, ε εγεζία ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηελ Βιιάδα ζα πξέπεη
λα δηεξεπλεζεί απφ ηελ πιεπξά ηφζν ησλ ίδησλ ησλ εγεηψλ (π.ρ. Πξπηάλεηο, Κνζκήηνξεο) φζν θαη απφ ησλ
ππφινηπσλ νκάδσλ ελδηαθέξνληνο (π.ρ. θνηηεηέο, αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ), ψζηε λα ραξηνγξαθεζνχλ νη
ζρεηηθέο ζηάζεηο θαη απφςεηο ηνπο γηα ην ελ ιφγσ δήηεκα. Βπηπιένλ, εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ν
αληίθηππνο ηεο εγεζίαο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηα αθαδεκατθά επηηεχγκαηα ηεο θνηηεηηθήο θνηλφηεηαο,
ζηελ επαγγεικαηηθή θαη πξνζσπηθή αλάπηπμε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ, ζην νξγαλσζηαθφ θιίκα θαη ζηελ
απφδνζε ησλ παλεπηζηεκίσλ, φπσο απηή εθηηκάηαη κέζσ ηεο δηεζλνχο ηνπο θαηάηαμεο θαη εμσηεξηθψλ
αμηνινγήζεσλ. Ώθφκε, ε κειινληηθή έξεπλα ζα πξέπεη λα αζρνιεζεί κε ηα κνληέια εγεζίαο πνπ πηνζεηνχληαη
απφ ηα αθαδεκατθά ηδξχκαηα ζε ζχγθξηζε κε ηα αληίζηνηρα εγεηηθά ππνδείγκαηα πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ
πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ψζηε λα αλαδεηρζνχλ ηπρφλ νκνηφηεηεο θαη δηαθνξνπνηήζεηο.
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ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΓΗΑΦΟΡΟΓΗΑΓΝΧΖ,
ΓΗΑΓΝΧΖ & ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΦΛΧΡΗΝΑ. ΑΠΟΦΔΗ ΜΔΛΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ
ΣΟΤ

Ννβαηζίδνπ Λνπίδα,
ρνιηθή χκβνπινο 67εο Πεξηθέξεηαο ΐνξείνπ Ώηγαίνπ

Πεξίιεςε
Δ απνθέληξσζε ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο
ζε λέεο βάζεηο, είλαη έλα ζέκα πνπ έρεη απαζρνιήζεη θαη ζπλερίδεη λα απαζρνιεί ηνπο ππεχζπλνπο ζρεδηαζκνχ
ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ αιιά θαη ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ζην ζχλνιφ ηεο. Γηα λα εηζαθνπζηεί ε θσλή
ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ, απαηηείηαη έλαο λένο ζρεδηαζκφο κε θπξηφηεξε έκθαζε ζε ζέκαηα
ζπλεξγαζίαο, ζπκκεηνρήο, ζπιινγηθφηεηαο θαη δξάζεο. Έλαο ηέηνηνο εθπαηδεπηηθφο νξγαληζκφο είλαη ηα Κέληξα
Αηαθνξνδηάγλσζεο, Αηάγλσζεο θαη Τπνζηήξημεο (ΚΒ.Α.Α.Τ.). ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα εμεηάζεη
ηελ εζσηεξηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηνπ ΚΒ.Α.Α.Τ. Φιψξηλαο, ηνλ ηξφπν πνπ απηή αζθείηαη θαη
δηακνξθψλεηαη, ηα άηνκα πνπ ηε ραξάζζνπλ. Μέζα απφ κηα πνηνηηθή έξεπλα γίλεηαη πξνζπάζεηα λα κειεηεζνχλ
νη αληηιήςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηα πεξηζψξηα άζθεζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ησλ
δηαδηθαζηψλ ιήςεο απνθάζεσλ θαη λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα φξηα ηεο ζρεηηθήο απηνλνκίαο, ψζηε λα αζθεζεί κηα
ζπγθξνηεκέλε εζσηεξηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή.
Λέμεηο – Κιεηδηά: ΚΒ.Α.Α.Τ., εζσηεξηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, πξνγξακκαηηζκφο, ιήςε απνθάζεσλ
Abstract
The decentralization of the Greek educational system and the necessity of the administration of education on
new bases is a matter that has been and continues to concern the designers of educational policies and the
educational community as a whole. To listen to the voice of each educational organization, a new design is
required, with a focus on cooperation, participation, collectivity and action. Such a training organization is the
Centers for Differentiation, Diagnosis and Support (KEDDY). The aim of this paper is to examine the internal
educational policy of KEDDY. Florina, the way it is exercised and shaped, the people who write it. Through a
qualitative research it is attempted to study employees' perceptions of the scope for planning, decision-making
procedures and to define the boundaries of relative autonomy in order to exercise a coherent internal education
policy.
Key words: KEDD, internal education policy, planning, decision making
Δηζαγσγή
Ο θάζε εθπαηδεπηηθφο νξγαληζκφο είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο, πνπ κπνξεί απφ κφλνο ηνπ, φρη κφλν λα
αζθήζεη αιιά θαη λα δηακνξθψζεη εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ απαηηείηαη ζρεδηαζκφο κε
θχξηα έκθαζε φρη ηφζν ζηα γξαθεηνθξαηηθά ζρήκαηα αιιά ζε ζέκαηα ζπλεξγαζίαο, ζπκκεηνρήο,
ζπιινγηθφηεηαο θαη δξάζεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ν εθπαηδεπηηθφο νξγαληζκφο ζα κπνξεί καδί κε ηνπο κεηφρνπο
ηνπ λα απνθαζίδεη αιιά θαη λα δηακνξθψλεη, κέζα απφ ην νξηνζεηεκέλν πιαίζην ηεο θεληξηθά ζρεδηαζκέλεο
εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, ηε δηθή ηνπ ηνπηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή εμππεξεηψληαο ηνπο επηδησθφκελνπο
ζηφρνπο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο.
Δ εξεπλεηηθή αλάιπζε ησλ ηξφπσλ πνπ εθαξκφδεηαη ε εζσηεξηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ησλ
ΚΒ.Α.Α.Τ. θξίλεηαη απαξαίηεηε δηφηη ε κέρξη ηψξα αληηκεηψπηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ
δηακνξθσλφηαλ ζηα πιαίζηα ηεο εθπαηδεπηηθήο κεζνδνινγίαο παξακεξίδνληαο ην δηνηθεηηθφ ηνκέα πνπ είλαη
πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο.
ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη κηα πνηνηηθή έξεπλα δξάζεο ζε πξσηνγελέο επίπεδν πνπ ζθνπφ
έρεη λα δηεξεπλήζεη θαη λα θαηαγξάςεη ηηο απφςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ππεξεηνχλ ζην ΚΒ.Α.Α.Τ. Φιψξηλαο,
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αλαθνξηθά κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο κέζα απφ ηηο νπνίνπο ν νξγαληζκφο κπνξεί θάησ απφ ην
πθηζηάκελν πιαίζην ιεηηνπξγίαο λα δηακνξθψζεη θαη λα αζθήζεη ηε δηθή ηνπ εζσηεξηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή.
Βηδηθφηεξα, εμεηάδνληαη νη εμήο δείθηεο:


Πξνυπνζέζεηο δηακφξθσζεο ηεο εζσηεξηθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο



Αηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ



Σν θιίκα θαη ε θνπιηνχξα ζπλεξγαζίαο ηνπ ΚΒ.Α.Α.Τ.



Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ άζθεζε ηεο εζσηεξηθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο



Αηνηθεηηθή νξγάλσζε ηνπ ΚΒ.Α.Α.Τ.

Θεσξεηηθή Πξνζέγγηζε
Ο φξνο «εζσηεξηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή» αλαθέξεηαη γεληθά ζηελ εθπαίδεπζε δειαδή ζηε κάζεζε
κηαο θνπιηνχξαο θαη ησλ ζπλαξηεκέλσλ κε απηήλ αμηψλ, ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο, ζηελ
πιηθνηερληθή ππνδνκή, ζηε δηδαζθαιία θαη ζηα κέζα δηεμαγσγήο απηήο. Ώθφκα, ν ίδηνο φξνο αλαθέξεηαη:


ηηο επηινγέο ελφο πνιηηηθνχ πξνζψπνπ ή κηαο νκάδαο πνιηηηθψλ πξνζψπσλ θαη ζηα απνηειέζκαηα
απηψλ ησλ επηινγψλ



ηηο απνθάζεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε πνπ ιακβάλνληαη απφ ηα θιηκάθηα εμνπζίαο



Χο καθξν-εθαξκφζηκε (ζε απηήλ πνπ ζρεδηάδεηαη απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία θαη αθνξά ζην εζληθφ
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα) θαη σο κηθξν-εθαξκφζηκε (ζε απηήλ πνπ ζρεδηάδεηαη ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη
αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ) (Παπαδάθεο, 2003).

Δ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή εηζξέεη ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δηαπνηίδνληαο φιεο ηηο βαζκίδεο θαη ηα
ζηνηρεία ηνπ, κεηαζρεκαηίδεηαη ζε αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη κε ηε βνήζεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, επνπηηθψλ
κέζσλ θ. ι. π ιακβάλεηαη ε κφξθσζε, ε θαηάξηηζε, νη γλψζεηο, νη δεμηφηεηεο, νη ηθαλφηεηεο απφ ην καζεηηθφ
δπλακηθφ ην νπνίν θαη απνηειεί ηηο εθξνέο ηνπ ζπζηήκαηνο. (Παγθάθεο, 2006).
Κάζε εθπαηδεπηηθφο νξγαληζκφο πξνυπνζέηεη έλα ζρεηηθφ βαζκφ απηνλνκίαο θαζψο έρεη εμ νξηζκνχ
θάπνηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνπλ ηε ζχλζεζε θαη επίδνζή ησλ κεηφρσλ, ησλ ελεξγεηψλ θαη ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπ.
Σα ΚΒ.Α.Α.Τ. είλαη απνθεληξσκέλε δεκφζηα εθπαηδεπηηθή ππεξεζία, αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ
Παηδείαο, πνπ ππάγεηαη ζηελ Πεξηθεξεηαθή Αηεχζπλζε Βθπαίδεπζεο θαη έρεη σο ζθνπφ ηελ πξνζθνξά
ππεξεζηψλ δηάγλσζεο, αμηνιφγεζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ καζεηψλ θαη ηδηαίηεξα εθείλσλ πνπ έρνπλ εηδηθέο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Ώθφκα, αλαιακβάλνπλ δξαζηεξηφηεηεο ππνζηήξημεο, πιεξνθφξεζεο θαη
επαηζζεηνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ γνλέσλ θαη ηεο θνηλσλίαο.Εδξχζεθαλ κε ην Ν. 2817/2000 αξρηθά σο
Κέληξα Αηάγλσζεο Ώμηνιφγεζεο θαη Τπνζηήξημεο (Κ.Α.Ώ.Τ.) θαη κε ην Ν. 3699/2008 θαηαξγήζεθαλ θαη ζηε
ζέζε ηνπο νξίζηεθαλ ηα Κέληξα Αηαθνξνδηάγλσζεο, Αηάγλσζεο θαη Τπνζηήξημεο (ΚΒ.Α.Α.Τ.) κε κεηαβίβαζε
φισλ ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο θαη ρσξίο νπζηαζηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ αξκνδηνηήησλ
ηνπο.
Μεζνδνινγία δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο
Αείγκα
Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 8 άηνκα απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ ΚΒ.Α.Α.Τ Φιψξηλαο: ν
Πξντζηάκελνο ηεο ππεξεζίαο, 2 Βθπαηδεπηηθνί Πξσηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, 1 Βθπαηδεπηηθφο ΐ/ζκηαο
Βθπαίδεπζεο, 2 Φπρνιφγνη θαη 2 Κνηλσληθνί Λεηηνπξγνί. Δ θαηαλνκή ηνπο θαηά θχιν είλαη 5 άληξεο θαη 3
γπλαίθεο.Σν ζπγθεθξηκέλν ΚΒ.Α.Α.Τ. θαιχπηεη φιε ηελ πεξηθέξεηα Φιψξηλαο θαη ηηο αλάγθεο ησλ ζρνιείσλ
Ώ/ζκηαο θαη ΐ/ζκηαο εθπαίδεπζεο.
Βξεπλεηηθφ εξγαιείν
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Οη απφςεηο ησλ κειψλ ηνπ ΚΒ.Α.Α.Τ. θαηαγξάθεθαλ κέζα απφ εκη-δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο. ηελ
παξνχζα εξγαζία ν φξνο «άπνςε» ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εθθξάζεη ηηο ζθέςεηο θαη πξνθνξηθέο δειψζεηο ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ ΚΒ.Α.Α.Τ. θαη αλαθέξεηαη είηε ζε γλψζεηο, ζπλαηζζήκαηα, ζπκπεξηθνξέο (Αειεγηάλλεο &
Κνιηζίδα, 2006).
Ώλάιπζε δεδνκέλσλ:
Οη ζπλεληεχμεηο ερνγξαθήζεθαλ θαη αλαιχζεθαλ κε ηε κέζνδν ηεο ζεκαηηθήο αλάιπζεο (Boyatzis,
1998). Σα ρεηξφγξαθα δηαβάζηεθαλ θαη ηα απνηειέζκαηα είλαη ηα εμήο:
Ώπφςεηο γηα ηηο πξνυπνζέζεηο δηακφξθσζεο εζσηεξηθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο
Δ αίζζεζε ηεο ζρεηηθήο απηνλνκίαο ζηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ είλαη θαηαθαλήο απφ ηηο απαληήζεηο ησλ
ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο (n= 5) ζρεηηθά κε ην ζεζκηθφ πιαίζην θαη ηελ απηνλνκία πνπ παξέρεη ζην ΚΒ.Α.Α.Τ.
Ώπηή ε απηνλνκία εθθξάδεηαη κε ηελ ειεπζεξία πνπ έρνπλ νη εξγαδφκελνη ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή ηνπο.
«Ννκίδσ φηη παξέρεη απηνλνκία. Θέηεη κελ ν λφκνο ην βαζηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο αιιά απφ εθεί θαη
πέξα ην πεξηζψξην ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ησλ απνθάζεσλ αλήθεη ζην ίδην ην πξνζσπηθφ …(4)»
Χζηφζν εθθξάδνληαη (n=3) θαη θάπνηεο παξάκεηξνη ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο,
πνπ πεξηνξίδνπλ ηε ζρεηηθή απηνλνκία. Σέηνηνη πεξηνξηζκνί είλαη ε θαηάξγεζε ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ
αμηνιφγεζεο, ε έιιεηςε δνκψλ ηεο εηδηθήο αγσγήο ψζηε λα πινπνηεζνχλ νη απνθάζεηο ηνπ ΚΒ.Α.Α.Τ. θαη ε
πεξηζσξηνπνίεζε ησλ πξνηάζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα ΚΒ.Α.Α.Τ., αθνχ ν ζρεδηαζκφο ηεο ιεηηνπξγίαο αλήθεη
απνθιεηζηηθά ζηνλ εθάζηνηε Τπνπξγφ. «Οη ελαιιαθηηθνί ηξφπνη αμηνιφγεζεο πνπ ην ΚΔ.Γ.Γ.Τ. κπνξεί λα
εηζεγεζεί νπζηαζηηθάθαηαξγνχληαη, αθνχ πέξα απφ ηηο πεξηπηψζεηο καζεηψλ πνπ εμεηάδνληαη πξνθνξηθά,
Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο νξίδνπλ φηη φινη νη καζεηέο εμεηάδνληαη ζηνλ ίδην ρψξν, ζηνλ ίδην ρξφλν θαη ζηα ίδηα
καζήκαηα…(3)».
Ώπφςεηο γηα ην πσο δηακνξθψλεηαη ν πξνγξακκαηηζκφο – ζρεδηαζκφο ηνπ ΚΒ.Α.Α.Τ
Οη πεξηζζφηεξνη εξγαδφκελνη (n=5) ζεσξνχλ φηη ππάξρεη πξνγξακκαηηζκφο ζην ΚΒ.Α.Α.Τ. γηα ηα
ηαθηηθά αιιά θαη ηα έθηαθηα δεηήκαηα. πλήζσο ν πξνγξακκαηηζκφο γίλεηαη ζηελ αξρή ηεο ρξνληάο, αιιά θαη
ζε ηαθηά δηαζηήκαηα θαη ζρεδηάδνληαη νη δηάθνξεο πνιηηηθέο, κέζα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, γηα ηνπο ηξφπνπο
αληηκεηψπηζεο δεηεκάησλ ή πξνβιεκάησλ, πνπ πξφθεηηαη λα αλαθχςνπλ. «Πάληνηε ηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ –
πξνγξακκαηηζκνχ ηελ νξηνζεηνχκε κε απνθάζεηο πνπ παίξλνληαηκεηά απφ ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο πνπ
θάλνπκε…(.2)». «Μπνξνχκε λα πξνγξακκαηίζνπκε ηηο δξάζεηο ζηελ αξρή θάζε ρξφλνπ γηαηί μέξνπκε πεξίπνπ ηη
έρνπκε κπξνζηά κηαο θαη απφ ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά, μέξνπκε πεξίπνπ πνηα είλαη ηα αηηήκαηα πνπ πξέπεη λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ…(.1)».
Έλαο εξγαδφκελνο ππνγξακκίδεη ηελ πηζαλή εκπινθή ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη πηζαλφ εθηξνρηαζκφ
ηνπ, ιφγσ ηεο ζπζζψξεπζεο πνιιψλ θαη επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ. «Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν κπνξεί λα πινπνηεζεί
ν πξνγξακκαηηζκφο – ζρεδηαζκφο εμαξηάηαη απφ ηα ρξνληθά πεξηζψξηα. Πξνθχπηνπλ πνιιά θαη πνηθίια
πξνβιήκαηα πνπ ρξεηάδνληαη άκεζε ιχζε …(6)».
Τπάξρνπλ θαη απηνί πνπ πηζηεχνπλ (n=2) φηη ν πξνγξακκαηηζκφο δελ κπνξεί λα μεθχγεη απφ ηα ζηελά
πιαίζηα ηνπ θεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ, αθνχ αλαιψλεηαη ζε ζέκαηα θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο θαη
ξνπηίλαο, κε απνηέιεζκα ην ΚΒ.Α.Α.Τ. λα κελ κπνξεί λα δηακνξθψζεη θαη λα αζθήζεη ηε δηθή ηνπ εζσηεξηθή
εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. «Ζ δηαδηθαζία είλαη ιίγν – πνιχ ίδηα παλειιαδηθά θαη φπσο θαζνξίδεηαη απφ ην
Τπνπξγείν. Σν θάζε ΚΔ.Γ.Γ.Τ. νθείιεη λα αθνινπζήζεη απηή ηελ πνιηηηθή. Ο ηδηαίηεξνο ζρεδηαζκφο αλαθέξεηαη ζε
δεηήκαηα επείγνληα θαη δεπηεξεχνληα… (.1)».
Ώπφςεηο γηα ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ
Δ ιήςε ησλ απνθάζεσλ γίλεηαη κε ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Πξντζηακέλνπ. Καηφπηλ θαηαζέηνληαη ηδέεο,
πξνηάζεηο θαη δεκηνπξγείηαη δηαινγηθή ζπδήηεζε κε ζχλζεζε απφςεσλ, αθνχ ζπδεηεζνχλ δηεμνδηθά φιεο νη
ελζηάζεηο θαη νη αληηξξήζεηο. ιεο νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε ηελ αξρή ηεο πιεηνςεθίαο (n=5). «Πάληνηε
ππάξρεη κηα ζρεηηθή εηζήγεζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ Πξντζηακέλνπ γηα έλα δήηεκα πνπ αληηκεησπίδνπκε είηε είλαη
ζέκα ιεηηνπξγηθφ, είηε νξγάλσζεο, είηε εθπαηδεπηηθφ…(2)».
Αελ παξαγθσλίδεηαη ν ξφινο ηνπ πιιφγνπ Πξνζσπηθνχ θαη ν Πξντζηάκελνο δελ επηβάιιεη ηελ άπνςή
ηνπ, νχηε πξνθαηαιακβάλεη ην χιινγν Πξνζσπηθνχ κε απνθάζεηο πνπ έρνπλ ήδε παξζεί πξνηνχ θαλ
ζπδεηεζνχλ (n=2). «Πξψηα ζπδεηάκε ην ζέκα κεηά ν θαζέλαο πξνηείλεη ηηο ηδέεο ηνπ. Πνηέ ν Πξντζηάκελνο δελ
απνθαζίδεη απφ κφλνο ηνπ. Οχηε αλαθνηλψλεη εηιεκκέλεο απνθάζεηο…(1)».
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Βίλαη επίζεο, αμηνπξφζεθηε ε άπνςε φηη ν χιινγνο Πξνζσπηθνχ είλαη ην πιένλ αξκφδην φξγαλν γηα
ηε ιήςε κηαο απφθαζεο αθφκα θαη αλ ν Πξντζηάκελνο δηαθσλεί. «Ο Πξντζηάκελνο αλ δηαθνξνπνηείηαη θάπνπ
θπζηθά θαη ζα εθθξάζεη ηελ άπνςή ηνπ αιιά ην αξκφδην φξγαλν γηα λα ιάβεη ηελ απφθαζε είλαη ν
χιινγνο…(.8)».
Ώπφςεηο γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ θιίκαηνο
Οη πεξηζζφηεξνη εξγαδφκελνη ππνγξακκίδνπλ (n=5), φηη ππάξρεη θιίκα ζπιινγηθφηεηαο κεηαμχ ηνπο.
Αηακνξθψλεηαη νκαδηθφ πλεχκα, ζέηνληαη ζηφρνη θαη ε ηδέα ηνπ θάζε εξγαδνκέλνπ βξίζθεη ηνλ απαηηνχκελν
ζεβαζκφ θαη ππνζηήξημε. «Τπάξρεη ζε κεγάιν βαζκφ ζπλεξγαηηθφηεηα θαη ζπιινγηθφηεηα κεηαμχ ησλ
εκπιεθνκέλσλ ζην ΚΔ.Γ.Γ.Τ. θαη θάζε ηδέα ηνπ εξγαδνκέλνπ βξίζθεη ππνζηήξημε απφ ηα άιια κέιε ηεο νκάδαο θαη
ηνλ απαηηνχκελν ζεβαζκφ…(7)».
Γηα ην θαιφ θιίκα, ην νπνίν ζα δεκηνπξγήζεη ηελ θνπιηνχξα ζπλεξγαζίαο ζεσξνχλ, θάπνηνη
εξσηψκελνη (n=2), σο πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα δηακφξθσζεο ηνπ ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ ΚΒ.Α.Α.Τ. Ώπφ
απηφλ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ αλ ζα ππάξμνπλ ή φρη ζπγθξνχζεηο. «Ο Πξντζηάκελνο βνεζά κε ηνλ ηξφπν ηνπ
ζηελ αλάπηπμε ησλ θαιψλ ζρέζεσλ θαη θαιιηεξγεί ην θιίκα ζπλεξγαζίαο, ζπλππεπζπλφηεηαο θαη ακνηβαίνπ
ζεβαζκνχ, ην νπνίν θαίλεηαη απφ ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ πιιφγνπ Δξγαδνκέλσλ, φπνπ ππάξρεη νκαιή δηεμαγσγή κε
ηε ζπκκεηνρή φισλ καο θαη κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ζεκαληηθψλ δξάζεσλ …(2)».
Κάπνηεο θνξέο ππνγξακκίδεηαη φηη δελ δηακνξθψλεηαη θιίκα ζπλεξγαηηθφηεηαο – ζπιινγηθφηεηαο ζηε
ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο θαη ππάξρνπλ δηαθσλίεο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ φκσο δελ θηάλνπλ ζηηο
ζπγθξνχζεηο. Δ αηηία ησλ δηαθσληψλ έγθεηηαη ζην γεγνλφο ησλ δηαθνξεηηθψλ νπηηθψλ ησλ ππνθεηκέλσλ,
εμαηηίαο ηνπ δηαθνξεηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ ζπνπδψλ ηνπο, ζην δηαθνξεηηθφ ηξφπν παξέκβαζεο ζε θάπνην
ζέκα, ζην φηη ζπρλά δε γίλνληαη δηαθξηηά ηα φξηα ησλ εηδηθνηήησλ ηνπ θάζε εξγαδνκέλνπ. «Μηα ζπλεζηζκέλε
αηηία δηαθσλίαο πνπ φκσο δελ θηάλεη ζε ζπγθξνχζεηο, είλαη ην δηαθνξεηηθφ ¨ζεσξεηηθφ παξάδεηγκα¨ ηνπ θάζε
επηζηήκνλα ηεο νκάδαο, δει. νη δηαθνξεηηθέο νπηηθέο απφ ηηο νπνίεο έρνπλ ζπλεζίζεη λα εμεηάδνπλ έλα ζέκα,
εμαηηίαο ηνπ δηαθνξεηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ ζπνπδψλ ηνπο…(.5)».
Ώπφςεηο γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ εληζρχνπλ ή απνδπλακψλνπλ ηελ άζθεζε ηεο εζσηεξηθήο πνιηηηθήο
Δ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ (n=6) ζηελ έξεπλα πηζηεχεη φηη βαζηθφο παξάγνληαο ζηελ
ελδπλάκσζε ή απνδπλάκσζε ηεο εζσηεξηθήο πνιηηηθήο δηαδξακαηίδεη ν Πξντζηάκελνο. Ώπηφο ελεκεξψλεη κε
εηιηθξίλεηα θαη ρσξίο ζθνπηκφηεηεο ηα κέιε, θξαηά ηηο ηζνξξνπίεο, δηεπθνιχλεη ηηο ζπδεηήζεηο, ηνπο παξσζεί
ζηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ. «Ννκίδσ φηη κέρξη ηψξα δελ έρεη πξνθχςεη θάπνην ζέκα γηα ην νπνίν δελ έρνπκε
ελεκεξσζεί. Γηα ηα ζέκαηα ηα νπνία αθνξνχλ ηνπο καζεηέο ή ηηο δξάζεηο ή ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ή νηηδήπνηε έρεη
λα θάλεη κε ην αληηθείκελν ηεο δνπιεηάο καο δελ έρνπκε παξάπνλν απφ πιεπξάο ελεκέξσζεο θαη γεληθφηεξα
δηεπθφιπλζεο ζηε δνπιεηά καο…(3)».
Τπάξρνπλ θαη νη απφςεηο απηψλ (n=2) πνπ ζεσξνχλ, φηη ν Πξντζηάκελνο είλαη πνιιέο θνξέο
απαζρνιεκέλνο κε ηε δηνγθσκέλε ζε κέγεζνο γξαθεηνθξαηία θαη δελ πξνιαβαίλεη λα ελεκεξψζεη γηα φια ηα
δεηήκαηα, πνπ φκσο είλαη ηα πην επνπζηψδε θαη ζίγνπξα δελ ζηέθεηαη εκπφδην ζηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ θαη
ζρεδίσλ νξγάλσζεο. «Τπάξρεη θαη ε γξαθεηνθξαηία πνπ πνιιέο θνξέο απαζρνιεί ηνλ Πξντζηάκελν κε απνηέιεζκα
θάπνηα ζέκαηα λα ξπζκίδνληαη κφλν απφ απηφλ.Δίλαη φκσο ζέκαηα επνπζηψδε…(. 8)».
Ώπφςεηο γηα ηε δηνηθεηηθή νξγάλσζε ηνπ ΚΒ.Α.Α.Τ
Ο ηξφπνο πνπ δηνηθνχληαη απφ ην Τπνπξγείν, ηα ΚΒ.Α.Α.Τ. παξνπζηάδεη αζάθεηεο, θελά, παιηλσδίεο
θαη γξαθεηνθξαηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Δ πιεηνςεθία (ε=6) ησλ εξγαδφκελσλ έρεη ηελ αίζζεζε φηη έρεη αθεζεί
ζηελ ηχρε ηνπ θαη φηη ε ράξαμε ηεο εζσηεξηθήο πνιηηηθήο ηνπ θάζε ΚΒ.Α.Α.Τ. είλαη απηή πνπ νξηνζεηεί θαη
θαηεπζχλεη ηελ πνξεία ηεο θάζε ππεξεζίαο. «Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν δηνίθεζεο ησλ ΚΔ.Γ.Γ.Τ. ζεσξψ φηη
ππάξρνπλ δπζθνιίεο, θελά θαη αζάθεηεο. Άιισζηε κεγάιε ζεκαζία έρεη ε εζσηεξηθή πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεη ην
θάζε ΚΔ.Γ.Γ.Τ…(. 4)».
Ώμηνζεκείσηεο είλαη αθφκα νη απφςεηο απηψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη νη λφκνη πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε
κε ηε δηνίθεζε ησλ ΚΒ.Α.Α.Τ. ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δεκηνπξγνχλ εξσηήκαηα πνπ νη εξγαδφκελνη θαη θπξίσο,
νη Πξντζηάκελνη πξνζπαζνχλ λα ιχζνπλ ζπλεξγαδφκελνη κε άιια ΚΒ.Α.Α.Τ. θαζψο ε επηθνηλσλία κε ηελ
Πεξηθεξεηαθή Αηεχζπλζε θαη θπξίσο κε ην Τπνπξγείν είλαη πξνβιεκαηηθή. «Γπζθνιίεο πξνθχπηνπλ ηδηαίηεξα
ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ εκθαλίδνληαη λνκνζεηηθά θελά…(. 7)».

825

1st International Congress on Management of Educational Units
December 7-9, 2018, Thessaloniki, Greece

πκπεξάζκαηα
Δεζσηεξηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ εζσηεξηθή απνθεληξσηηθή
ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ θαη γηα ην ιφγν απηφ απνηέιεζε αληηθείκελν ηεο έξεπλάο καο. Οη
εθπαηδεπηηθνί πηζηεχνπλ φηη ζπληειείηαη δηάρπζε ηεο εμνπζίαο κέζα ζηα πιινγηθά ξγαλα, αθνχ ν λφκνο δίλεη
ηε ζρεηηθή ειεπζεξία ζηνπο εξγαδφκελνπο λα ζρεδηάζνπλ θαη λα πξνγξακκαηίζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο
ρξεζηκνπνηψληαο ηηο γλψζεηο θαη ηελ πείξα ηνπο. εκαληηθφ ξφιν παίδεη ν Πξντζηάκελνο ν νπνίνο αμηνπνηεί
ηνπο εξγαδφκελνπο, δελ παξαβηάδεη ηηο ειεπζεξίεο ηνπο θαη θάλεη δίθαην θαηακεξηζκφ εξγαζίαο. Έηζη θάησ απφ
απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο κπνξεί λα ππάξμεη θαη λα αλαπηπρζεί εζσηεξηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή.
Οη εξγαδφκελνη αλαθέξνπλ ηελ χπαξμε ζρεδηαζκνχ – πξνγξακκαηηζκνχ ζην ΚΒ.Α.Α.Τ. Ο
πξνγξακκαηηζκφο απηφο ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηαθηηθά αιιά θαη έθηαθηα δεηήκαηα ηεο ππεξεζίαο. Ο
πξνγξακκαηηζκφο δελ απνηειεί ζέκα κφλν ηνπ Πξντζηακέλνπ αιιά φινπ ηνπ πιιφγνπ ν νπνίνο δείρλεη
πξνζπκία θαη δελ απνζηαζηνπνηείηαη.
ηειήςε απνθάζεσλ απηνί νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ είλαη ηα πιινγηθά ξγαλα ηνπ ΚΒ.Α.Α.Τ. Οη
απνθάζεηο ιακβάλνληαη θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπ Πξντζηακέλνπ κε δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνινπζψληαο ηελ
αξρή ηεο πιεηνςεθίαο. ε θακία ησλ πεξηπηψζεσλ ν Πξντζηάκελνο δελ πξνθαηαιακβάλεη ην χιινγν
Βξγαδνκέλσλ θαη δελ παξαηεξνχληαη ραξαθηεξηζηηθά απνζηαζηνπνίεζεο θαη εζθεκκέλσλ απνπζηψλ.
Οη εξγαδφκελνη ζπκθσλνχλ κε ηελ άπνςε φηη, ηνθαιφ θιίκα ζηελ ππεξεζία θαη εθνπιηνχξα
ζπλεξγαζίαο θαη ζπιινγηθφηεηαο πνπ αλαπηχζζνπλ ζηα εθπαηδεπηηθά θαη δηνηθεηηθά δξψκελα νδεγνχλ ζε
ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη απηφ δηαηαξάζζεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ εκθαλίδνληαη παξαθσλίεο ιφγσ άξλεζεο
ζπλεξγαζίαο. Γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ θαινχ θιίκαηνο ζην ΚΒ.Α.Α.Τ. είλαη ζπλππεχζπλα φια ηα κέιε πνπ ην
απαξηίδνπλ αιιά ζεκαληηθφ ξφιν έρεη ν Πξντζηάκελνο ζηελ θαζνδήγεζε θαη ην ζπληνληζκφ ησλ πξσηνβνπιηψλ
πξνο ηε ζεηηθή θαηεχζπλζε. Οη εξγαδφκελνη δίλνπλ κεγάιε ζεκαζία ζηε ζηάζε θαη ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ.
Θεσξνχλ φηη ην θιίκα ηνπ ΚΒ.Α.Α.Τ. ζπλδηακνξθψλεηαη απφ ηα κέιε ηνπ αιιά θαη κε ην ζπληνληζκφ θαη ηε
ζσζηή δηαρείξηζε, κέζσ ησλ πιινγηθψλ Οξγάλσλ, απφ ηνλ Πξντζηάκελν.
Τπάξρνπλ πνιινί παξάγνληεο πνπ βνεζνχλ ην ΚΒ.Α.Α.Τ. λα αλαπηχμεη ηε δηθή ηνπ εζσηεξηθή
πνιηηηθή θαη άιινη πνπ ην απνηξέπνπλ. Ο ξφινο ηνπ Πξντζηακέλνπ είλαη θαηαιπηηθφο ζηε δηακφξθσζε ηεο
πνιηηηθήο απηήο. Οη απφςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ζπγθιίλνπλ ζην φηη ν ξφινο ηνπ εκθαλίδεηαη πνηθηινηξφπσο, ηε
κηα είλαη ν εηζεγεηήο φισλ ησλ ζεκάησλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο θαη ελεκεξψλεη γηα φια ηα δεηήκαηα ην χιινγν
Βξγαδνκέλσλ πξνεηνηκάδνληάο ηνλ γηα ηε ζεκαηνινγία θαη απφ ηελ άιιε πξνζπαζεί νξηζκέλα ζέκαηα πνπ ν
ίδηνο ηα έρεη δηαβαζκίζεη σο δεπηεξεχνληα λα ηα επηιχζεη κφλνο ηνπ. ιεο φκσο ηηο θνξέο ν Πξντζηάκελνο
εκθαλίδεηαη σο ν ζπληνληζηήο θαη ν εγγπεηήο ηεο πινπνίεζεο ησλ απνθάζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ.
Σέινο, ε δηνηθεηηθή νξγάλσζεηνπ ΚΒ.Α.Α.Τ.έηζη φπσο είλαη ζρεδηαζκέλε απφ ηελ πνιηηεία δεκηνπξγεί
πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο ζηελ πνιηηηθή πνπ ζέιεη λα εθαξκφζεη. Δ γξαθεηνθξαηία, ε πιεζψξα ησλ
πεξηπηψζεσλ κε ηηο νπνίεο ην θάζε ΚΒ.Α.Α.Τ. είλαη αλαγθαζκέλν λα αζρνιείηαη, ε αζάθεηα θαη ηα λνκνζεηηθά
θελά είλαη κεξηθά απφ ηα δεηήκαηα πνπ νη ππεξεηνχληεο ζεσξνχλ φηη εκπνδίδνπλ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ
θάζε νξγαληζκνχ.
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Με ηελ εθαξκνγή πνζνηηθήο εξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο θαη κε δείγκα 208 εθπαηδεπηηθνχο
Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, δηαπηζηψζεθε πσο ηα ζρνιεία ηεο ρψξαο δηαθξίλνληαη απφ ζηνηρεία – αξρέο ελφο
ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ, φπσο ζεβαζκφο ησλ καζεηψλ θαη ελζάξξπλζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο. Βπίζεο,
δηαπηζηψζεθε πσο ην κνληέιν δηνίθεζεο πνπ θπξηαξρεί είλαη ην δεκνθξαηηθφ κνληέιν, κε ηε ζπκπεξίιεςε
σζηφζν ραξαθηεξηζηηθψλ αδηάθνξνπ θαη απηαξρηθνχ κνληέινπ δηνίθεζεο. Βπηπιένλ, δηαπηζηψζεθε ε
επηθξάηεζε ελφο ηππηθνχ πξνζσπηθνχ θιίκαηνο πνπ βαζίδεηαη ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ζηελ ππνζηήξημε ηεο
αθαδεκατθήο απφδνζεο ησλ καζεηψλ. Σέινο, δηαπηζηψζεθε ε χπαξμε ζηνηρείσλ πνπ εληζρχνπλ ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ, φπσο πςειφ επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη
πςειή δέζκεπζε ησλ καζεηψλ.Χζηφζν, δε δηαπηζηψζεθε ε χπαξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο ζπζρέηηζεο κεηαμχ
ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο, ηνπ εθαξκνδφκελνπ κνληέινπ δηνίθεζεο, ζηνηρείσλ ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ πνπ
δηαζέηνπλ ηα ζρνιεία ηεο ρψξαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ιεηηνπξγίαο ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο ρψξαο.
Λέμεηο θιεηδηά: ζχγρξνλν ζρνιείν, κνληέια δηνίθεζεο, ζρνιηθφ θιίκα, απνηειεζκαηηθφηεηα ζρνιείσλ
ΔΗΑΓΧΓΖ
Ώληηθείκελα κειέηεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο απνηεινχλ: (i) ην ζχγρξνλν ζρνιείν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά
- αξρέο πνπ ην δηέπνπλ, (ii) ηα κνληέια δηνίθεζεο ζρνιηθψλ κνλάδσλ, (iii) ην ζρνιηθφ θιίκα πνπ επηθξαηεί θαη
ραξαθηεξίδεη έλα ζρνιείν θαη (iv) ε απνηειεζκαηηθφηεηα ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Βηδηθφηεξα, ε
έξεπλα επηθεληξψλεηαη ζηε κειέηε ησλ ζρεηηθψλ αληηθεηκέλσλ έξεπλαο αλαθνξηθά κε ηα ζρνιεία
Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Βιιάδα θαη ηε δηεξεχλεζε χπαξμεο πηζαλψλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ηνπο.
Βπηκέξνπο ζηφρνπο ηεο παξνχζαο κειέηεο απνηεινχλ (i) ε απνηίκεζε ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο ζηηο ζρνιηθέο
κνλάδεο Πξσηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο, (ii) ε απνηίκεζε ηνπ εθαξκνδφκελνπ κνληέινπ δηνίθεζεο, (iii)
ε εμέηαζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, θαζψο επίζεο θαη (iv) ε εμέηαζε εάλ
ηα ζρνιεία δηαθξίλνληαη απφ ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηέπνπλ έλα ζχγρξνλν ζρνιείν.
ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ
Έλα ζχγρξνλν ζρνιείν είλαη ζπλδεδεκέλν κε αλαπξνζαξκνγή ηνπ ξφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ
καζεηψλ, πεξηιακβάλνληαο ηελ ελζσκάησζε ζπλεξγαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ αλεμαξηεζία ηεο κάζεζεο,
ηε δηεπθφιπλζε ηεο κάζεζεο απφ λέεο ηερλνινγίεο, θαζψο επίζεο θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο δηδαζθαιίαο ζε
αλζξσπηζηηθέο θαη δεκνθξαηηθέο αμίεο, ζε αλνρή ζηελ πνηθηινκνξθίαο ησλ κειψλ ηνπ, ζρνιείν ρσξίο
απνθιεηζκνχο θαη ελζάξξπλζε ηεο αλάγθεο αεηθφξννπ αλάπηπμεο - παηδείαο (Kaffemanienė et al., 2017).
Ώλάινγα, ην ζρνιηθφ θιίκα απνηειεί “ ηελ ςπρή κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο” (Freiberg, 1998, p. 11). Σν
ζρνιηθφ θιίκα ζπληζηά “ηελ αηκφζθαηξα, ηνλ πνιηηηζκφ, ηνπο πφξνπο θαη ηα θνηλσληθά δίθηπα πνπ πθίζηαληαη
εληφο κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο” (Loukas & Murphy, 2007, p. 293)αλαθνξηθά κε ηελ θαζεκεξηλή ζρνιηθή δσή απφ
θνηλσληθή, ζπλαηζζεκαηηθή, εζηθή θαη αθαδεκατθή άπνςε (Thapaet al., 2013). Οη κνξθέο ζρνιηθνχ θιίκαηνο
πνπ δχλαηαη λα εκθαληζηνχλ ζε κηα ζρνιηθή κνλάδα, αληηζηνηρνχλ ελ κέξεη ζηα δπλαηά κνληέια δηνίθεζεο
νξγαληζκψλ (απηαξρηθφ, αδηάθνξν, δεκνθξαηηθφ) πνπ αλαθέξνληαη απφ ηνπο Lewin et al. (1939). Βηδηθφηεξα,
ηξεηο είλαη νη πηζαλέο κνξθέο θιίκαηνο πνπ επηθξαηνχλ ζε κηα ζρνιηθή κνλάδα (Παζηαξδή, 2004):



Σππηθφ – απξφζσπν θιίκα: δελ ππάξρνπλ αλεπηπγκέλεο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ
πξνζσπηθνχ κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη νη αξκνδηφηεηεο πνπ έρνπλ αλαηεζεί ζην πξνζσπηθφ, ν
εζσηεξηθφο θαλνληζκφο θαη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία θαηεπζχλνπλ ηηο δξάζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ.
Άηνλν θιίκα: ζηηο αληίζηνηρεο ζρνιηθέο κνλάδεο δελ ππάξρεη κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ
ζηφρσλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο κάζεζεο ησλ καζεηψλ.
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Σππηθφ – πξνζσπηθφ θιίκα: βαζίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζε δεκνθξαηηθέο αξρέο, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ
χπαξμε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ζηε ζπλεξγαζία
κεηαμχ ηνπο, κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο.

Ο ξφινο ελφο δηεπζπληή δηαρξνληθά κεηαβάιιεηαη. ηε ζχγρξνλε επνρή έλαο απφ ηνπο ξφινπο πνπ
θαιείηαη λα αλαιάβεη ν δηεπζπληήο είλαη ε ζέζπηζεο ελφο ζρνιηθνχ θιίκαηνο, ην νπνίν ζα εληζρχεη άκεζα ηελ
απφδνζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ, θαζψο επίζεο θαηηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ιεηηνπξγίαο ελφο
ζρνιείνπ. πσο αλαθέξνπλ ζρεηηθά νη Tshabalala & Ncube (2014, p. 30) “νη πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιιεη έλαο
εθπαηδεπηηθφο, εμαξηψληαη ηφζν απφ ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά – θίλεηξα ελφο εθπαηδεπηηθνχ, φζν θαη απφ ην
θιίκα ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν δηδάζθεη”. Βξγαδφκελνο ν δηεπζπληήο ππέξ ηεο ζέζπηζεο ελφο ζεηηθνχ ζρνιηθνχ
θιίκαηνο, ηθαλνπνηεί παξάιιεια θαη κηα απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ ζχγρξνλσλ ζρνιείσλ.
Βπηπιένλ, ην κνληέιν δηνίθεζεο πνπ εθαξκφδεη έλαο δηεπζπληήο δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ
απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ. Σν εθαξκνδφκελν κνληέιν δηνίθεζεο επεξεάδεη άκεζα ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ. Δ δηνίθεζε ελφο νξγαληζκνχ απνηειεί κηα δηαδηθαζία θνηλσληθήο
επηξξνήο θαηά ηελ νπνία ν δηεπζπληήο επηδηψθεη ηελ εζεινληηθή ή παξαθηλνχκελε ζπκκεηνρή ησλ πθηζηακέλσλ
ζηε δηαδηθαζία - πξνζπάζεηα επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ (Bhatti et al., 2012). Οη Lewin et al. (1939)
δηέθξηλαλ ηξία βαζηθά κνληέια δηνίθεζεο:




Ώπηαξρηθφ κνληέιν δηνίθεζεο: νη δηεπζπληέο ιακβάλνπλ φιεο ηηο απνθάζεηο κφλνη ηνπο ρσξίο λα
ζπκβνπιεχνληαη ηα ππφινηπα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο.
Αεκνθξαηηθφ κνληέιν δηνίθεζεο: νη δηεπζπληέο εκπιέθνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη γεληθφηεξα ην
πξνζσπηθφ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ.
Ώδηάθνξν κνληέιν δηνίθεζεο: νη δηεπζπληέο παξνπζηάδνπλ ειάρηζηε ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ,
θαηαλέκνληαο ξφινπο ζην πξνζσπηθφ θαη επηηξέπνληαο εθείλν λα ιάβεη ηηο απνθάζεηο.

ζνλ αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ιεηηνπξγίαο κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο, ππάξρνπλ δηάθνξεο
εξκελείεο γηα ην ηη εθείλε πεξηιακβάλεη. χκθσλα κε ηνλ Fullan (1993, p. 265), ε απνηειεζκαηηθφηεηα
«αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ηεο ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο πνπ απνθνκίδνπλ νη καζεηέο εληφο ελφο ζπλαξπαζηηθνχ
καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο". Βπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνπο Reynolds et al. (1996) ε έλλνηα ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε πφξσλ πνπ έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ έλα ζρνιείν γηα ηελ επίηεπμε ησλ
ζηφρσλ ηνπ, ρσξίο ηελ απαίηεζε εμάληιεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ.Βλδεηθηηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο
απνηειεζκαηηθνχ ζηε ιεηηνπξγία ζρνιείνπ απνηεινχλ ην αζθαιέο θαη εχξπζκν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ην ζαθέο
φξακα, νη θαιέο ζρέζεηο ζρνιείνπ – γνλέσλ, ε ζεηηθή αλαηξνθνδφηεζεησλ καζεηψλ, ε παξαθνινχζεζε ηεο
πξνφδνπ ησλ καζεηψλ, ε παξνρή θηλήηξσλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ε απφθηεζε δεμηνηήησλ εθ κέξνπο ησλ
καζεηψλ (Edmonds, 1979; Lezotte, 1991; Macbeath & Mortimore, 2001; Laila, 2015).
ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ
Δ παξνχζα κειέηε επηδηψθεη λα απαληήζεη ζηα παξαθάησ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα:
1.
2.
3.
4.
5.

Αηαζέηνπλ ραξαθηεξηζηηθά ελφο ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ ηα ζρνιεία Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο;
Πνηα ε θπξίαξρε κνξθή δηνίθεζεο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο;
Ώπφ ηη ραξαθηεξίδεηαη ην ζρνιηθφ θιίκα πνπ δηαπηζηψλεηαη ζηα ζρνιεία ηεο ρψξαο;
Βίλαη απνηειεζκαηηθή ε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο;
Τπάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ ηεζζάξσλ αληηθεηκέλσλ κειέηεογηα ηα ζρνιεία ηεο ρψξαο;
ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ

Γηα ηελαπάληεζε ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο εθαξκφζηεθε πνζνηηθή
εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε, κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθνχ εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ
εθπαηδεπηηθνχο Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Μηα πνζνηηθή έξεπλα επηθεληξψλεηαη ζηε ζπιινγή αξηζκεηηθψλ
δεδνκέλσλ θαη ηε γελίθεπζή ηνπο ζε νκάδεο πιεζπζκνχ ή γηα ηελ εξκελεία ελφο θαηλνκέλνπ (Babbie, 1998).
Ώληίζηνηρα, γηα ηελ παξνχζα κειέηε, κέζσ ηεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ απφ εθπαηδεπηηθνχο Πξσηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο, ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο απαληήζεηο ζην εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο,
απνηεινχλ εθηίκεζε ηεο αληίζηνηρεο ηάζεο πνπ πθίζηαηαη γηα ην ζχλνιν ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο ρψξαο.
ΓΔΗΓΜΑ ΔΡΔΤΝΑ
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Δ κνξθή δηνίθεζεο πνπ εθαξκφδεηαη ζε κηα ζρνιηθή κνλάδα, κπνξεί λα δηαπηζησζεί εμεηάδνληαο ηελ
αληίζηνηρε άπνςε ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ δηεπζπληή (Eagly & Jhannesen-Schmidt, 2001). Ώληίζηνηρα, ην ζρνιηθφ
θιίκα πνπ επηθξαηεί ζε έλα ζρνιείν κπνξεί λα θαηαλνεζεί κέζσ ηεο ζπγθέληξσζεο αληίζηνηρσλ πιεξνθνξηψλ
απφ ηα κέιε ηνπ (Sackmann, 1991).Ώλάινγα νη εθπαηδεπηηθνί δηαζέηνπλ ζαθή εηθφλα γηα ηα ζηνηρεία πνπ
ραξαθηεξίδνπλ έλα ζρνιείν θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ιεηηνπξγίαο εθείλνπ. Χο εθ ηνχηνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ
σο δείγκα 208 εθπαηδεπηηθνί Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ρσξίο λα πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ εθείλσλ
Αηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Δ κε ζπκπεξίιεςε Αηεπζπληψλ ζην δείγκα ηεο έξεπλαο βαζίζηεθε ζηε
δηαπίζησζε ηνπ Hawkins (2001) ζε αλάινγε έξεπλα, πσο νη αληηιήςεηο ησλ δαζθάισλ θαη ησλ δηεπζπληψλ
δηαθέξνπλ ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπο, αλαθνξηθά κε ην εθαξκνδφκελν κνληέιν δηνίθεζεο.
ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΔΡΔΤΝΑ
ε αλάινγεο έξεπλεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εξσηεκαηνιφγηα γηα ηελ απνηίκεζε ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο
(Zigarmi & Edeburn,1980; Sava, 2001; Hoyet al., 2002; Daar, 2010), ηνπ κνληέινπ δηνίθεζεο (Bass, 1985;
Jantzi & Leithwood, 1996; Kouzes & Posner, 2003; Akor, 2014; Tsang et al., 2014) θαη ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ιεηηνπξγίαο (Stoll, 1992; Wu, 2005; Saleem & Naseem, 2013) ελφο νξγαληζκνχ. Σα
αληίζηνηρα εξσηεκαηνιφγηα πεξηιάκβαλαλ εξσηήζεηο ηεο θιίκαθαο Likertθαη αμηνινγνχζαλ ην επίπεδν
εκθάληζεο ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο, κνληέισλ δηνίθεζεο θαη δηαζηάζεσλ αμηνιφγεζεο ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ιεηηνπξγίαο ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Ώλάινγε ζρεδίαζε εξσηεκαηνινγίνπ επηιέρηεθε θαη γηα
ηελ παξνχζα έξεπλα, πξνζδηνξίδνληαο δηαζηάζεηο απνηίκεζεο ησλ αληηθεηκέλσλ κειέηεο θαη ζρεηηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ έθθξαζεο, ν βαζκφοεκθάληζεο ησλ νπνίσλ απνηηκάηαη απφ ην αληίζηνηρν εξσηεκαηνιφγην.
Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ πξνεηνηκάζηεθε πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά 48 εξσηήζεηο, 12 εξσηήζεηο γηα θάζε
έλα απφ ηα ηέζζεξα αληηθείκελα κειέηεο. Οη εξσηήζεηο απνηίκεζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο ζχγρξνλνπ
ζρνιείνπ πεξηιακβάλνπλ ηξεηο δηαζηάζεηο αμηνιφγεζεο: (i) ζρνιηθή κνλάδα, (ii) δηεπζπληήο θαη (iii)
εθπαηδεπηηθφο, κε 4 εξσηήζεηο γηα θάζε δηάζηαζε αμηνιφγεζεο. Ώληίζηνηρα, γηα ηελ απνηίκεζε ηεο κνξθήο
δηνίθεζεο πνπ εθαξκφδεηαη ζηα ζρνιεία ρξεζηκνπνηήζεθαλ 4ο εξσηήζεηο γηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε
πηζαλνχ εθαξκνδφκελνπ κνληέινπ δηνίθεζεο: (i) απηαξρηθφο εγέηεο, (ii) δεκνθξαηηθφο εγέηεο θαη (iii)
αδηάθνξνο εγέηεο. Ώλαθνξηθά κε ην ζρνιηθφ θιίκα, πηνζεηήζεθε ε άπνςε ηεο Rapti (2013) πσο ε έθθξαζε ελφο
ζρνιηθνχ θιίκαηνο πεξηιακβάλεη ηξεηοδηαζηάζεηο: (i) θπζηθή, (ii) θνηλσληθή θαη (iii) αθαδεκατθή δηάζηαζε,
ζπκπεξηιακβάλνληαη 4 εξσηήζεηο γηα θάζε δηάζηαζεο έθθξαζεο. Σέινο, γηα ηελ απνηίκεζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ιεηηνπξγίαο ελφο ζρνιείνπ, επηιέρηεθαλ ηξεηο δηαζηάζεηο έθθξαζεο: (i) δηνίθεζε νξγάλσζε, (ii) εθπαηδεπηηθνί θαη (iii) καζεηέο, κε ηε ζπκπεξίιεςε 4 εξσηήζεσλ αλά δηάζηαζε.Βηδηθφηεξα ζην
εξσηεκαηνιφγηνεπηιέρηεθε ε ρξήζε εξσηήζεηο ηχπνπ Likertκε θιίκαθα 0 – 5 θαη ε δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ
ήηαλ ηέηνηα, έηζη ψζηε ε επηινγή πςειφηεξεο βαζκνινγίαο ζε κηα εξψηεζε,λα αληηζηνηρεί ζε κεγαιχηεξν βαζκφ
εκθάληζεο ηνπ αληίζηνηρνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο ρψξαο.
ΤΛΟΠΟΗΖΖ - ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ
Δ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Ώπξίιην ηνπ 2018 θαη πεξηιάκβαλε ηε ζπκπιήξσζε ειεθηξνληθνχ
εξσηεκαηνινγίνπ απφ εθπαηδεπηηθνχο ηεο ρψξαο. Πξηλ ηελ πινπνίεζε ηεο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ
πηινηηθέο δνθηκέοκε ζθνπφ ηνλ έιεγρν αλ νη εξσηήζεηο γίλνληαη νξζά θαηαλνεηέο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο
(εγθπξφηεηα) θαη επαλαιακβάλνληαο ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, εάλ νη απαληήζεηο
είλαη φκνηεο (αμηνπηζηία).
ην παξαθάησ ζρήκα απεηθνλίδεηαη ε βαζκνινγία πνπ ζπγθεληξψζεθε γηα θάζε αμηνινγνχκελν
ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζχγρξνλσλ ζρνιείν ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ζην εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο:
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Γηάγξακκα 1
Μέζε ηηκή απαληήζεσλ ζηηο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά – αξρέο ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ

χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ, ηα ζρνιεία δηαθξίλνληαη απφ: ζεβαζκφ, ελζάξξπλζε ηεο
δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ππνζηήξημε ηεο κάζεζεο εθ κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. πλεπψο,θαηά θχξην ιφγν νη
εθπαηδεπηηθνί έρνπλ πηνζεηήζεη ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα πξέπεη λα δηέπνπλ ηα ζχγρξνλα ζρνιεία,
αθνινπζνχκελνη απφ ηε ζρνιηθή κνλάδα θαη ηελ πνιηηεία, κε νπξαγφ ζηνλ αληίζηνηρν ηνκέαηνπο δηεπζπληέο:
Γηάγξακκα 2
Οληφηεηεο πηνζέηεζεο ραξαθηεξηζηηθψλ – αξρψλ ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ

ην παξαθάησ ζρήκα απεηθνλίδεηαη ε βαζκνινγία πνπ ζπγθεληξψζεθε γηα θάζε αμηνινγνχκελν
ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο γηα ηα ζρνιεία ησλ εθπαηδεπηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα:
Γηάγξακκα 3
Μέζε ηηκή απαληήζεσλ ζηηο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην εθαξκνδφκελν κνληέιν – ζηπι εγεζίαο
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Καηά θχξην ιφγν πηνζεηνχληαη απφ ηα ζρνιεία ηεο ρψξαο ραξαθηεξηζηηθά δεκνθξαηηθνχ κνληέινπ
εγεζίαο – δηνίθεζεο, αθνινπζνχκελα, ζε κηθξφηεξν φκσο βαζκφο, απφ ραξαθηεξηζηηθά αδηάθνξεο εγεζίαο θαη
ηέινο απφ ραξαθηεξηζηηθά απηαξρηθήο εγεζίαο – δηνίθεζεο, φπσο απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα:
Γηάγξακκα 4
Βαζκφο πηνζέηεζεο ραξαθηεξηζηηθψλ απηαξρηθήο, δεκνθξαηηθήο θαη αδηάθνξεο εγεζίαο ζηα ζρνιεία

ην παξαθάησ ζρήκα απεηθνλίδεηαη ε βαζκνινγία πνπ ζπγθεληξψζεθε γηα θάζε αμηνινγνχκελν
ραξαθηεξηζηηθφ ησλ κνληέισλ δηνίθεζεο, ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ζην εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο:
Γηάγξακκα 5
Μέζε ηηκή απαληήζεσλ ζηηο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην ζρνιηθφ θιίκα πνπ επηθξαηεί

Ώπφ ηηο απαληήζεηο δηαπηζηψλεηαη ε χπαξμε ελφο ηππηθνχ – πξνζσπηθνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο
(Παζηαξδή, 2004) πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ θαιέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο.
Δ ζπκκεηνρηθή δηνίθεζε, ε απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ε δηαηήξεζε πςειψλ πξνζδνθηψλ γηα ηνπο
καζεηέο εληζρχνπλ ηελ επραξίζηεζε ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη ηε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. Μεηαμχ
ησλ ηξηψλ αλαθεξζέλησλ δηαζηάζεσλ έθθξαζεο ηνπ θιίκαηνο, ε αθαδεκατθή δηάζηαζε ιεηηνπξγεί πεξηζζφηεξν
ππνζηεξηθηηθά ζηε ζέζπηζε ελφο ζεηηθνχ θιίκαηνο, αθνινπζνχκελε απφηε θνηλσληθή δηάζηαζε έθθξαζεο κε
ηειεπηαία ζε ζεηηθή επίδξαζε ηε θπζηθή δηάζηαζε έθθξαζεο ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο.
Γηάγξακκα 6
Βαζκφο ππνζηήξημεο – ελίζρπζεο ζεηηθνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο αλά δηάζηαζε έθθξαζεο ζρνιηθνχ θιίκαηνο
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Ώληίζηνηρα, ζην παξαθάησ ζρήκα απεηθνλίδεηαη ε βαζκνινγία πνπ ζπγθεληξψζεθε γηα θάζε
αμηνινγνχκελν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ιεηηνπξγίαο γηα ηα ζρνιεία ηεο ρψξαο:
Γηάγξακκα 7
Μέζε ηηκή απαληήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ

χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ δηαπηζηψλεηαη πσο γηα ηα ζρνιεία Πξσηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Σφζν νη
εθπαηδεπηηθνί φζν θαη νη καζεηέο δηαηεξνχλ ηζρπξή δέζκεπζε κε ηε ζρνιηθή κνλάδα πνπ ππάγνληαη. Χζηφζν,
πξνβιήκαηα δηαπηζηψλνληαη ζε ζέκαηα ιεηηνπξγίαο θαη νξγάλσζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Μεηαμχ ησλ ηξηψλ
δηαζηάζεσλ έθθξαζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ιεηηνπξγίαο, νη καζεηέο δηαθαίλεηαη πσο απνηεινχλ ην
ηζρπξφηεξν ζεκείν έθθξαζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο , αθνινπζνχκελε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, κε νπξαγφ
ηελ ππνζηήξημε ηεο εθαξκνδφκελεο κνξθήο δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο ρψξαο:
Γηάγξακκα 8
Βαζκφο ππνζηήξημεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο αλά δηάζηαζε έθθξαζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο

Σέινο, γηα ηελ εθαξκνγή ειέγρνπ ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηεο κέζεο βαζκνινγίαο πνπ ππνινγίζηεθε
μερσξηζηά ζρεηηθά κε (i) ηελ πηνζέηεζε ραξαθηεξηζηηθψλ ζχγρξνλσλ ζρνιείσλ, (ii) ηνπ κνληέινπ δηνίθεζεο,
(iii) ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο θαη (iv) ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ
εθαξκφζηεθαλ νη έιεγρνη ζπζρέηηζεο Pearson θαη Spearman. Ώπφ ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ ειέγρσλ δελ
δηαπηζηψζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή γξακκηθή ή κνλνηνληθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ
αληηπξνζσπεχνπλ ηηο κέζεο ηηκέο ησλ ηεζζάξσλ νκάδσλ εξσηήζεσλ ζην εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο.
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
ρεηηθά κε ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα δηαπηζηψζεθε πσο ηα ζρνιεία Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
δηαζέηνπλ ραξαθηεξηζηηθά ελφο ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ, κε θπξίαξρα ραξαθηεξηζηηθά ην ζεβαζκφ ησλ καζεηψλ,
ηελ ελζάξξπλζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ηε ζέζπηζε ελφο πεξηβάιινληνο πνπ ελζαξξχλεη ηε κάζεζε, θαζψο
επίζεο θαη ηελ παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ πξνο φινπο θαη ηε ζέζπηζε δεκνθξαηηθψλ θαη αλζξσπηζηηθψλ αξρψλ.
Ώλαθνξηθά κε ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα δελ παξαηεξείηαη ε απνθιεηζηηθή πηνζέηεζε ελφο
κνληέινπ δηνίθεζεο. Βηδηθφηεξα, δηαπηζηψζεθε πσο ζηα ζρνιεία ηεο ρψξαο εθαξκφδεηαη δεκνθξαηηθφ ζηπι
δηνίθεζεο, κε πεξηνξηζκέλε ζε έθηαζε ζπκπεξίιεςε ραξαθηεξηζηηθψλ αδηάθνξεο θαη απηαξρηθήο εγεζίαο.
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ζνλ αθνξά ην ζρνιηθφ θιίκα ζηα ζρνιεία ηεο ρψξαο, εθείλν κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ηππηθφ –
πξνζσπηθφ θιίκα ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ Παζηαξδή (2004), πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ
θαιέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ γνλέσλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ,
ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ Αηεπζπληή θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαμχ ηνπο. Γεληθφηεξα ζηα ζρνιεία ηεο ρψξαο
επηθξαηεί ζεηηθφ ζρνιηθφ θιίκαπνπ βαζίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ ππνζηήξημε θαη ελζάξξπλζε ηεο
αθαδεκατθήο επίδνζεο θαη ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, παξά ζε
θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρνιείσλ, φπσο ζέκαηα θαζαξηφηεηαο θαη δηαζεζηκφηεηαο επνπηηθψλ κέζσλ.
ρεηηθά κε ην ηέηαξην εξεπλεηηθφ εξψηεκα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζρνιείσλ Πξσηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο, δηαπηζηψζεθε πσο ε απνηειεζκαηηθφηεηα εθείλσλ ελζαξξχλεηαη απφ ηελ ηθαλνπνίεζε
ησλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη καζεηέο παξνπζηάδνπλ πςειή δέζκεπζε έλαληη ηνπ
ζρνιείνπ πνπ θνηηνχλ, ελψ νη εθπαηδεπηηθνί ιακβάλνπλ επραξίζηεζε – ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ηνπο.
Ώληίζεηα, δηαπηζηψλεηαη πσο πζηεξεί ζε απνηειεζκαηηθφηεηα ε δηνίθεζε θαη νξγάλσζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ,
επεξεάδνληαο αξλεηηθά ηε γεληθφηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ.
Βπηπξνζζέησο, δε δηαπηζηψζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ ηεζζάξσλ αληηθεηκέλσλ
κειέηεο (πηνζέηεζε ραξαθηεξηζηηθψλ ζχγρξνλσλ ζρνιείσλ, κνληέιν εγεζίαο, ζρνιηθφ θιίκα,
απνηειεζκαηηθφηεηα ζρνιηθήο κνλάδαο). Σν γεγνλφο πσο παξφηη νξηζκέλα απφ ηα αληηθείκελα κειέηεο
ζπκβαδίδνπλ κεηαμχ ηνπο φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν εθδήισζεο ηνπο, ε έιιεηςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο
ζπζρέηηζεο πηζαλφλ λα δειψλεη πσο δελ ππάξρεη ζρέζε αηηίαο – απνηειέζκαηνο κεηαμχ ηνπο, παξά κνλάρα πσο
νξηζκέλνη παξάγνληεο, φπσο ν Αηεπζπληήο, νη εθπαηδεπηηθνί, νη γνλείο θαη ε ηνπηθή θνηλσλία, θαη ε έθθξαζε
απηψλ, είλαη θνηλνί, επεξεάδνληαο παξάιιεια θαη ηα ηέζζεξα αληηθείκελα κειέηεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο.
ΠΡΟΣΑΔΗ
πσο δηαπηζηψζεθε απφ ηελ έξεπλα, ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή δελ είλαη θπξίαξρνο ζηελ πηνζέηεζε
ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζχγρξνλσλ ζρνιείσλ. Βηδηθφηεξα, δηαπηζηψζεθε ελ κέξεη έιιεηςε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ
Αηεπζπληψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ θαη ελ κέξεη έιιεηςε ηζφηεηαο ζηελ αληηκεηψπηζε φισλ ησλ κειψλ ηεο
εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο εθ κέξνπο ησλ Αηεπζπληψλ ζρνιηθψλ νξγαληζκψλ ηεο ρψξαο. Δ χπαξμε ηζφηεηαο ζε
κηα ζρνιηθή κνλάδα απνηειεί απαξαίηεην ραξαθηεξηζηηθφ ελφο δεκνθξαηηθνχ ζρνιείνπ. ε φια ηα κέιε ηεο
ζρνιηθήο θνηλφηεηαο ζα πξέπεη λα παξέρεηαη αλάινγε δπλαηφηεηα έθθξαζεο θαη αλάινγα δηθαηψκαηα ππνρξεψζεηο αλεμάξηεηα απφ ηε λνεκνζχλε, ηε γλψζε, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο πνπ εθείλα
δηαηεξνχλ (Lahdenperä, 2012). ηελ πξνζπάζεηα εθζπγρξνληζκνχ ησλ ζρνιείσλ ηεο ρψξαο, ν ξφινο ηνπ
Αηεπζπληή ζα πξέπεη λα είλαη πεξηζζφηεξν ελεξγφο θαη λα κελ πεξηνξίδεηαη ζηελ επηιεθηηθή ελζάξξπλζε
αλάιεςεο αληίζηνηρσλ δξάζεσλ εθ κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Βλδεηθηηθά, ζπζηήλεηαη ε πεξαηηέξσ
ελζάξξπλζε απνδνρήο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ζπκβαδίδνληαο κε ηηο εμειίμεηο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο.
Σέινο, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο κειέηεο δηαπηζηψζεθε ε παξνρή πεξηνξηζκέλσλ επθαηξηψλ
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζην πξνζσπηθφ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Χζηφζν, ζα πξέπεη λα ελζαξξχλεηαη εθ
κέξνπο ηεο δηνίθεζεο ε ζπκκεηνρή εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρεηηθέο επηκνξθσηηθέο δξάζεηο. Με ηνλ ηξφπν απηφλ
ελζαξξχλεηαη ε επηθαηξνπνίεζε ησλ γλψζεσλ θαη δηεπθνιχλεηαη ε αληαιιαγή γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ κεηαμχ
ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο ρψξαο θαη εληζρχνληαη αθφκα πεξηζζφηεξν ηα θίλεηξα απφδνζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Δ εξγαζηαθή εμνπζέλσζε θαη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ επεξεάδεη ηνλ πξνζσπηθφ θαη
ηνλ επαγγεικαηηθφ ηνκέα ηεο δσήο ηνπο κε άκεζν αληίθηππν ζηελ απνδνηηθφηεηά ηνπο θαη ζηελ
παξαγσγηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο (Hughes, 2001), ηφζν ζηε γεληθή φζν θαη ζηελ
εηδηθή αγσγή.θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ηπρφλ δηαθνξέο ζηα επίπεδαεξγαζηαθήο
εμνπζέλσζεο θαηεπαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Βλφηεηαο εξξψλ. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 148
εθπαηδεπηηθνί, 75 γεληθήο θαη 73 εηδηθήο αγσγήο. Χο εξγαιείν αμηνιφγεζεο ρξεζηκνπνηήζεθε εξσηεκαηνιφγην
πνπ πεξηειάκβαλε: α) ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, β) ηελ θιίκαθα εξγαζηαθήο εμνπζέλσζεο γηα
εθπαηδεπηηθνχο (Maslach, Jackson and Leiter, 1996) θαη γ) εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ γηα ηελ επαγγεικαηηθή
ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Tα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ηα επίπεδα εξγαζηαθήο εμνπζέλσζεο ήηαλ
ρακειά ζε φινπο, σζηφζν βξέζεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο γεληθήο αγσγήο ήηαλ πεξηζζφηεξν εμνπζελσκέλνη
απφ ηεο εηδηθήο αγσγήο. Σα επίπεδα επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ήηαλ αξθεηά πςειά σο πνιχ πςειά ζε φινπο
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη βξέζεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο εηδηθήο αγσγήο ήηαλ πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη.
Βπηβεβαηψλεηαη, ζπλεπψο, φηη φζν απμάλεηαη ε εξγαζηαθή εμνπζέλσζε κεηψλεηαη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε
ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
Παξφκνηεο έξεπλεο απαηηείηαη λα γίλνπλ θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Βιιάδνο γηα λα ππάξρεηε δπλαηφηεηα γηα
ζπγθξηηηθέο κειέηεο θαη γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ.
Λέμεηο θιεηδηά:Eξγαζηαθή εμνπζέλσζε, επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, εθπαηδεπηηθνί, γεληθή αγσγή, εηδηθή αγσγή.

ABSTRACT
Burnout and job satisfaction in teachers affects both their personal and professional lives with an immediate
impact on their productivity and the country's educational system (Hughes, 2001), both in general and special
education. The purpose of this study was to investigate differences in burnout and job satisfaction in teachers of
primary and secondary education schools of general and special education in the Regional Unit of Serres. This
survey included 148 teachers, 75 in general and 73 in special education. The assessment tool was a questionnaire
including: a) the demographic characteristics b) Burnout Inventory-Educators Survey, M.B.I.-E.S (Maslach,
Jackson and Leiter, 1996) and c) close type questions for teachers job satisfaction. Results showed that burnout
levels in teachers were low, however general education teachers had higher burnout levels than those in special
education. Job satisfaction levels were high for all teachers and special education teachers were found more
satisfied. Therefore it is confirmed that higher burnout levels reduce job satisfaction in teachers.
Further similar research is needed in other parts of Greece in order to contact comparative studies and reach with
comprehensive conclusions.
Key words:Burnout, job satisfactory, teachers, general education, special education.
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ΔΗΑΓΧΓΖ
Δ εξγαζηαθή εμνπζέλσζε είλαη έλα ζχλδξνκν πνπ εθδειψλεηαη σο κηα παξαηεηακέλε αληίδξαζε ζε
ρξφληνπο δηαπξνζσπηθνχο „ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο‟ (Μaslach, 1993), νη νπνίνη δηήξθεζαλ αξθεηφ θαηξφ ζην
παξειζφλ ή εμαθνινπζνχλ λα ιακβάλνπλ ρψξα. Σν ζχλδξνκν εξγαζηαθήο εμνπζέλσζεο σο αληίδξαζε
εθδειψλεηαη κε ηξία βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ζπκπηψκαηα, αλαθεξφκελα ζηελ βηβιηνγξαθία θαη σο δηαζηάζεηο,
ηα νπνία είλαη: ε εμάληιεζε, ηα αηζζήκαηα θπληζκνχ θαη απφζπαζεο απφ ηε δνπιεηά θαη ε αίζζεζε αλεπάξθεηαο
θαη απνηπρίαο, ε νπνία ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο αλαπνηειεζκαηηθφηεηα (Maslach 1982;Maslach and
Jackson, 1986;Maslach and Leiter 1997).Δ εμάληιεζε ή ππεξβνιηθή θφπσζε πξνέξρεηαη απφ ηελ επίδξαζε ηνπ
εξγαζηαθνχ ζηξεο ζηελ ςπρηθή θαη ζσκαηηθή πγεία. Χο ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο
ραξαθηεξίδεηαη ε έιιεηςε ηεο απαηηνχκελεο ελέξγεηαο γηα λα αληαπεμέιζνπλ ζηα δηδαθηηθά θαη δηνηθεηηθά
θαζήθνληά ηνπο (Μaslach etal. 1996). Σα αηζζήκαηα θπληζκνχ θαη απφζπαζεο απφ ηε δνπιεηά απνηεινχλ
έθθξαζε ηεο αξλεηηθήο ζηάζεο ηνπ πάζρνληνο πξνο ηνπο απνδέθηεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, αιιά θαη ηελ εξγαζία
ηνπ. ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εθδειψλεηαη κε αξλεηηθή ζηάζε (Μaslach et al. 1996), έιιεηςε επαηζζεζίαο θαη
αληηπαηδαγσγηθή ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηνπο καζεηέο ηνπο (Κάκηζηνο θαη Λψιεο, 2016).Δ αίζζεζε
αλεπάξθεηαο θαη απνηπρίαο, κεησκέλε πξνζσπηθή επίηεπμε, είλαη ην πξντφλ κηαο αξλεηηθήο απηνεθηίκεζεο ηνπ
εαπηνχ. Έηζη, φζνλ αθνξά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο αλαθέξεηαη ζηε καηαίσζε ησλ πξνζδνθηψλ ηνπο απφ ην
επάγγεικά ηνπο γεγνλφο, πνπ ηνπο νδεγεί ζηελ αίζζεζε αλεπάξθεηαο θαη ζηε κείσζε επηζπκίαο λα
εθπιεξψζνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο απέλαληη ζηνπο καζεηέο (Μaslach et al. 1996). Τπάξρνπλ πνιινί θαη
δηαθνξεηηθνί παξάγνληεο πνπ απνηεινχλ αηηίεο πξφθιεζεο ηνπ ζπλδξφκνπ ηεο εξγαζηαθήο εμνπζέλσζεο. ε
αηνκηθφ επίπεδν ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, νη πξνζδνθίεο, ηα θίλεηξα, ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ, ζε
δηαπξνζσπηθφ επίπεδν ε επαθή κε ηνπο πειάηεο, νη ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηνπο πξντζηακέλνπο θ.ά.
θαη ζε επίπεδν νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο ν θφξηνο εξγαζίαο, ην σξάξην, ε ειιηπήο ππνζηήξημε θ.ά. Καλέλαο
παξάγνληαο δελ απνηειεί απφ κφλνο ηνπ αηηία πξφθιεζεο ηνπ ζπλδξφκνπ ηεο εξγαζηαθήο εμνπζέλσζεο. Δ
εξγαζηαθή εμνπζέλσζε πξέπεη λα εμεηαζηεί σο απνηέιεζκα πνιιψλ παξαγφλησλ απφ ηνπο νπνίνπο θάπνηνη ηελ
επεξεάδνπλ πεξηζζφηεξν ζπγθξηηηθά κε άιινπο (Maslach, 1989).Γηα ηελ κέηξεζε ηεο εξγαζηαθήο εμνπζέλσζεο
ρξεζηκνπνηείηαη ε θιίκαθαMaslachBurnoutInventory-EducatorsSurvey, M.B.I.-E.S γηα εθπαηδεπηηθνχο (Maslach
etal. 1996) ε νπνία ζεσξείηαη ην πην δεκνθηιέο εξγαιείν κέηξεζεο ηεο εξγαζηαθήο εμνπζέλσζεο ζηελ εκπεηξηθή
έξεπλα (SchaufeliandEnzmann, 1998). Χζηφζν θάζε εξγαδφκελνο είλαη κηα κνλαδηθή πξνζσπηθφηεηα πνπ
εξκελεχεη θαη αληηκεησπίδεη ηηο „ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο‟ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπ. Δ
εκθάληζε ηνπ ζπλδξφκνπ ηεο εξγαζηαθήο εμνπζέλσζεο έρεη αξλεηηθφ αληίθηππν φρη κφλν ζηνλ εξγαδφκελν θαη
ζην άκεζν πεξηβάιιφλ ηνπ, αιιά θαη ζηνλ νξγαληζκφ πνπ ππεξεηεί κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο
απνδνηηθφηεηαο θαη παξαγσγηθφηεηάο ηνπ θαζψο θαη ηελ πνηφηεηα ηεο παξαγφκελεο εξγαζίαο ηνπ (Paoli, 1997).
ηνλ αληίπνδα ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε νξίδεηαη σο «ην αιγεβξηθφ άζξνηζκα ησλ επράξηζησλ θαη
δπζάξεζησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηνλ εξγαδφκελν ζε ζρέζε κε ην επάγγεικά ηνπ, κε ηελ
εξγαζία ηνπ θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δσή γεληθφηεξα» (Αεκεηξφπνπινο 1998:20). Έλα πνιχ κεγάιν κέξνο
ηεο εκέξαο αλαιίζθεηαη απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπο. εκαληηθφ ινηπφλ είλαη λα
απνξξένπλ επράξηζηα ζπλαηζζήκαηα ζηνπο εξγαδνκέλνπο απφ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ην θιίκα, ηε ζπλεξγαζία,
ηηο απνιαβέο, ηελ απνδνρή, ηελ αλαγλψξηζε ηεο δνπιεηάο ηνπο, δειαδή λα λνηψζνπλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ απηά
πνπ ιακβάλνπλ απφ ην εξγαζηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ.Δ ζρέζε ηθαλνπνίεζεο ή δπζαξέζθεηαο ηνπ εξγαδνκέλνπ κε
ηελ εξγαζία ηνπ παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ηφζν γηα ηελ ςπρηθή θαη ζσκαηηθή ηνπ πγεία φζν θαη γηα ην άκεζν
πεξηβάιινλ ηνπ ζε πξνζσπηθφ ηνπ επίπεδν θαη ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπ ζην πεξηβάιινλ
εξγαζίαο ηνπ (Αεκεηξφπνπινο, 1998; Κάληαο, 1993; 1998, Κσλζηαληίλνπ, 2005) θαη πεξαηηέξσ γηα ηελ επηηπρία
ηνπ νξγαληζκνχ πνπ ππεξεηεί (Crites, 1969).Δ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε είλαη κηα κεηαβιεηή πνιπδηάζηαζε
θαζψο πνιινί θαη πνηθίινη παξάγνληεο κπνξεί λα ηελ επεξεάζνπλ κε απνηέιεζκα λα είλαη δχζθνιν λα
αμηνινγεζεί (Saiti, 2007).Οη εξεπλεηέο ρξεζηκνπνηνχλ εξσηεκαηνιφγηα σο εξγαιεία ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα
κεηξήζνπλ παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. πλήζσο νη παξάγνληεο πνπ
αμηνινγνχληαηείλαη ε επηθνηλσλία, νη ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο, ηνλ δηεπζπληή, ηα νθέιε, νη ζπλζήθεο
εξγαζίαο, ε „θχζε‟ ηεο εξγαζίαο, ε νξγάλσζε, νη πνιηηηθέο θαη νη δηαδηθαζίεο ηνπ νξγαληζκνχ, ε ακνηβή, ε
επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θ.ά. κσο, απηνί νη παξάγνληεο δελ ζπκθσλνχλ πάληνηε κε ηηο πηπρέο ηθαλνπνίεζεο
ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ εξγαζία (Spector, 1997). Δ πξνζέγγηζε είλαη δχζθνιε αθνχ δελ πθίζηαηαη έλα
θαζνιηθά απνδεθηφ εξγαιείν κέηξεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ (Αεκεηξφπνπινο,
1998; Κάληαο, 1998; Μπξνχδνο, 2004).Έηζη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε δηεξεπλάηαη ζε ζρέζε κε ηα
δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ηηο δηεξγαζίεο, ηηο ζπλζήθεο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν
ησλ εξγαδνκέλσλ θ.ά.
Οη εξεπλεηέο έρνπλ θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ε εξγαζηαθή εμνπζέλσζε θαη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε
ζπλδένληαη άκεζα (Aiken, Clarke, Sloane, Sochalski and Silber 2002; Bennett, Plint and Clifford, 2005; Brewer
and Clippard, 2002; Penn, Romano and Foat, 1988; Wright and Bonett, 1997).Δ έιιεηςε επαγγεικαηηθήο
ηθαλνπνίεζεο κπνξεί λα δηεξεπλεζεί σο αηηία ηεο εξγαζηαθήο εμνπζέλσζεο θαη ην αληίζεην.
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To ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ γηα ζπγθξηηηθή κειέηε αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο θαη εηδηθήο
αγσγήο φζνλ αθνξά ηελ εξγαζηαθή εμνπζέλσζε αλάγεηαη ζηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο.Ίζσο απηφ λα νθείιεηαη ζην
φηη νη δνκέο ηεο εηδηθήο αγσγήο έρνπλ δεκηνπξγεζεί ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο εηδηθφηεξα ζηελ Βιιάδα.
Έηζη ν Kyriacou (1987) ζε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ζρεηηθψλ εξεπλψλ θαη ν Trendall (1989) αθνχ έθαλε
ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ εξγάδνληαη ζε ηκήκαηα έληαμεο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο γεληθήο
αγσγήο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο είραλ ιηγφηεξν άγρνο ζε ζρέζε κε ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ηεο γεληθήο αγσγήο.Ο Billingsley (1993) θαηφπηλ βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο θαηέιεμε ζην
ζπκπέξαζκα φηη ην άγρνο θαη ε εμνπζέλσζε ήηαλ νη θπξηφηεξεο αηηίεο θζνξάο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο
αγσγήο θαη φηη ηα επίπεδα εξγαζηαθήο εμνπζέλσζεο ήηαλ πςειφηεξα ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ηεο γεληθήο αγσγήο γεγνλφο, πνπ αλάγθαζε πνιινχο απφ απηνχο λα απνζπαζζνχλ ή λα
κεηαηεζνχλ ζηε γεληθή αγσγή (Boe, Bobbit and Cook, 1997; Wisniewski and Gargiulo, 1997).
Ώπφ ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ζηελ Βιιάδα έρνπλ βξεζεί ειάρηζηεο έξεπλεο φπνπ έρεη γίλεη ζπγθξηηηθή
κειέηε κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο γηα ηελ εξγαζηαθή εμνπζέλσζε.Οη Κνιηάδεο,
Μπισλάο, Κνπκπηάο, Σζηλαξέιιεο, ΐαιζάκε θαη ΐάξθε (2003) θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη
εθπαηδεπηηθνί γεληθήο αγσγήο είραλ πςειφηεξα επίπεδα ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο θαη απνπξνζσπνπνίεζεο
ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο εηδηθήο αγσγήο. Οη Κφθθηλνο, Ώιβαλφπνπινο θαη Ααβάδνγινπ (2004)
θαηέιεμαλ ζην αληίζεην ζπκπέξαζκα, δειαδή, φηη νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο είραλ πςειφηεξα επίπεδα
ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο θαη απνπξνζσπνπνίεζεο θαη πςειφηεξν αίζζεκα πξνζσπηθήο επίηεπμεο ζε ζρέζε
κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο γεληθήο αγσγήο. Σν 2006 νη Κφθθηλνο θαη Ααβάδνγινπ ζε άιιε έξεπλα θαηέιεμαλ
ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε θαη ε απνπξνζσπνπνίεζε ήηαλ κεγαιχηεξε ζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο αγσγήο.
Χζηφζν ε
ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε πνπ βίσλαλ νη εθπαηδεπηηθνί ηεο εηδηθήο αγσγήο δελ επεξέαζε ζεκαληηθά ηε ζηάζε
ηνπο απέλαληη ζηνπο καζεηέο θαζψο βξέζεθαλ ρακειέο ηηκέο ζηελ ππνθιίκαθα ηεο απνπξνζσπνπνίεζεο, αιιά
πςειφηεξεο ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο πνπ βξέζεθαλ ζηελ αληίζηνηρε ππνθιίκαθα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο γεληθήο
αγσγήο. ζνλ αθνξά ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά δελ βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο.
πκπεξαζκαηηθά απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ζηελ Βιιάδα έρνπλ βξεζεί ειάρηζηεο έξεπλεο φπνπ έρεη
γίλεη ζπγθξηηηθή κειέηε κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο γηα ηελ εξγαζηαθή εμνπζέλσζε
(Κνιηάδεο θ.ά. 2003; Κφθθηλνο θ.ά. 2004; Κφθθηλνο θαη Ααβάδoγινπ, 2006). Γεληθφηεξα ηα απνηειέζκαηα ησλ
εξεπλψλ είλαη αληηθξνπφκελα αθνχ ζε άιιεο έξεπλεο νη εθπαηδεπηηθνί ηεο γεληθήο αγσγήο έρνπλ πςειφηεξα
επίπεδα εξγαζηαθήο εμνπζέλσζεο (Kyriakou, 1987; Κνιηάδεο θ.ά. 2003; Trendall, 1989) θαη ζε άιιεο
ρακειφηεξα ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο εηδηθήο αγσγήο (Billingsley, 1993; Κφθθηλνο θ.ά. 2004;
Κφθθηλνο θαη Ααβάδoγινπ, 2006).
ζνλ αθνξά ζπγθξηηηθέο κειέηεο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο πνπ λα δηεξεπλνχλ ηελ
εξγαζηαθή εμνπζέλσζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ζηελ Βιιάδα βξέζεθε κηα έξεπλα.Πην
ζπγθεθξηκέλα ζηελ έξεπλα ηεο Κφθα (2017) αληηθείκελν κειέηεο ήηαλ ε ζχγθξηζε ηνπ εξγαζηαθνχ ζηξεο
κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ε ζπζρέηηζή ηνπ κε ηελ
απηναπνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηθαλνπνίεζε. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 144
εθπαηδεπηηθνί, γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο, απφ ηελ πεξηθέξεηα Ώηηηθήο. Χο εξγαιείν αμηνιφγεζεο
ρξεζηκνπνηήζεθε εξσηεκαηνιφγην πνπ πεξηιάκβαλε α) ηελ θιίκαθα εξγαζηαθνχ ζηξεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
(Ώλησλίνπ, 2006), β) ηελ θιίκαθα απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Tschannen-MoranandHoy,
2001), γ) ηελ θιίκαθα επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Warr, CookandWall, 1979) θαη
εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηνηρεία ηεο εξγαζία ηνπο. Σα απνηειέζκαηα
έδεημαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί γεληθήο αγσγήο είραλ πςειφηεξα επίπεδα ζηξεο ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
εηδηθήο αγσγήο. Χο παξάγνληεο νη νπνίνη αχμεζαλ ηα επίπεδα ηνπ ζηξεο αλαθέξζεθαλ ε δηαδηθαζία ηεο
δηδαζθαιίαο, ε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ θαη ε δηαζεζηκφηεηα ηνπ ρξφλνπ.ζνλ αθνξά ηελ
απηναπνηειεζκαηηθφηεηα βξέζεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο αμηνινγνχζαλ σο «κέηξηεο» ηηο
εθπαηδεπηηθέο ηνπο ζηξαηεγηθέο θπξίσο σο πξνο ηε δηαρείξηζε ησλ καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη σο
πξνο ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα πξνζαξκφδνπλ ηε δηδαζθαιία ζηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ θάζε καζεηή. Ώπφ ηε
ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο πξνέθπςε φηη νη εθπαηδεπηηθνί γεληθήο αγσγήο
αηζζάλνληαλ πεξηζζφηεξν απηναπνηειεζκαηηθνί ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο εηδηθήο αγσγήο. ζνλ
αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ βξέζεθε φηη ηα επίπεδα ήηαλ ρακειά έσο
κέηξηα. Χζηφζν νη εθπαηδεπηηθνί ηεο γεληθήο αγσγήο βξέζεθε φηη ήηαλ πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη ζε ζρέζε
κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο εηδηθήο αγσγήο.Βλ θαηαθιείδη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο γεληθήο αγσγήο ήηαλ πην
ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο εηδηθήο αγσγήο, αιιά ε επαγγεικαηηθή ηνπο ηθαλνπνίεζε
κεηψλνληαλ φζνλ απμάλνληαλ ηα επίπεδα ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπο άγρνπο. Τπήξμε ινηπφλ αξλεηηθή ζπζρέηηζε
κεηαμχ ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ηνπ εξγαζηαθνχ ζηξεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
πσο πξνθχπηεη απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ν αξηζκφο ησλ εξεπλψλ φζνλ αθνξά ηηο ζπγθξηηηθέο
κειέηεο γηα ηελ εξγαζηαθή εμνπζέλσζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο
θαη εηδηθήο αγσγήο είλαη πεξηνξηζκέλνο.θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ηπρφλ δηαθνξέο ζηα
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επίπεδα εξγαζηαθήο εμνπζέλσζεο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο θαη
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Βλφηεηαο εξξψλ.
ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ
ηελ έξεπλα(Παλαγηψηνπ, 2018) ζπκκεηείραλ 148 εθπαηδεπηηθνί, 75 γεληθήο θαη 73 εηδηθήο αγσγήο ηεο
Πεξηθεξεηαθήο Βλφηεηαο εξξψλ (Πίλαθαο 1). Χο εξγαιείν αμηνιφγεζεο ρξεζηκνπνηήζεθε εξσηεκαηνιφγην πνπ
ζπκπιεξψζεθε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη πεξηειάκβαλε: α) ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά (θχιν, ειηθία,
βαζκίδα εθπαίδεπζεο, ζπνπδέο θ.ιπ.), β) ηελ θιίκαθα εξγαζηαθήο εμνπζέλσζεο γηα εθπαηδεπηηθνχο (Maslach
etal. 1996) θαη γ) εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δ θιίκαθα
εξγαζηαθήο εμνπζέλσζεο πεξηειάκβαλε 22 εξσηήζεηο θαη απνηεινχληαλ απφ ηξεηο ππνθιίκαθεο σο αθνινχζσο:
α) πλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε (9 εξσηήζεηο), β) Ώπνπξνζσπνπνίεζε (5 εξσηήζεηο) θαη γ) Μεησκέλε
πξνζσπηθή επίηεπμε (8 εξσηήζεηο). Δ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε αμηνινγήζεθε απφ έμη παξάγνληεο σο
αθνινχζσο: α) Κηηξηαθέο θαη πιηθνηερληθέο ππνδνκέο (6 εξσηήζεηο), β) Αηνηθεηηθή νξγάλσζε (4 εξσηήζεηο), γ)
Εθαλνπνίεζε απφ ηε ζρέζε κε ηνλ δηεπζπληή (4 εξσηήζεηο), δ) Εθαλνπνίεζε απφ ην ζρνιηθφ θιίκα (7
εξσηήζεηο), ε) Εθαλνπνίεζε απφ ηηο επηδφζεηο θαη ηηο ζρέζεηο κε ηνπο γνλείο (4 εξσηήζεηο) θαη δ) επαγγεικαηηθή
αλάπηπμε (6 εξσηήζεηο). Γηα ηελ εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή θαη
αλάιπζε δηαθχκαλζεο κνλήο θαηεχζπλζεο κε ηελ ρξήζε ηνπ παθέηνπ ζηαηηζηηθήο αλάιπζεοSPSS20. Χο
επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο νξίζηεθε ην p < 0.05.

Πίλαθαο 1
Θέζε Δθπαηδεπηηθνχ
Δηηθέηα Σηκήο

Σηκή πρλφηεηα Πνζνζηφ Μ.Ο Σ.Α

Βθπαηδεπηηθφο Γεληθήο Σάμεο
1,00
Βθπαηδεπηηθφο Σκήκαηνο Έληαμεο
2,00
Βθπαηδεπηηθφο Παξάιιειεο ηήξημεο 3,00
Βθπαηδεπηηθφο Βηδηθνχ ρνιείνπ
4,00
Βθπαηδεπηηθφο ζε Β.Β.Β.Β.Κ.
5,00

75
3
1
43
26

χλνιν

148

50,68
2,03 2.61 1.70
,68
29,05
17,57
100,0

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Ώπφ ηα απνηειέζκαηα πξνέθπςε φηη ηα επίπεδα ηεο εξγαζηαθήο εμνπζέλσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο θαη
εηδηθήο αγσγήο δηέθεξαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κφλν ζηελ ππνθιίκαθα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο. Πην
αλαιπηηθά νη κέζνη φξνη ησλ ηηκψλ ήηαλ: α) ζηελ ππνθιίκαθα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο ζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ηεο γεληθήο αγσγήο (Μ.Ο=16.78, Σ.Ώ=10.33) πνιχ πην πςεινί ζε ζρέζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο
ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο εηδηθήο αγσγήο (Μ.Ο=10.90, Σ.Ώ=8.38), κε F (14,34) θαη επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο
p=.000, β)ζηελ ππνθιίκαθα ηεο απνπξνζσπνπνίεζεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο γεληθήο αγσγήο (Μ.Ο=2.92,
Σ.Ώ=3.66) πην πςεινί ζε ζρέζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο εηδηθήο αγσγήο (Μ.Ο=2.49,
Σ.Ώ=4.40) θαη γ) ζηελ ππνθιίκαθα ηεο κεησκέλεο πξνζσπηθήο επίηεπμεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο γεληθήο
αγσγήο (Μ.Ο=37.32, Σ.Ώ=7.23) ιίγν πην ρακεινί ζε ζρέζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο εηδηθήο
αγσγήο (Μ.Ο=39.13, Σ.Ώ=5.94).
πκπεξαζκαηηθά ηα επίπεδα ηεο εξγαζηαθήο εμνπζέλσζεο ήηαλ ρακειά ζε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Χζηφζν,
βξέζεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο γεληθήο αγσγήο ήηαλ πεξηζζφηεξν εμνπζελσκέλνη απφ ηεο εηδηθήο αγσγήο ζηελ
Πεξηθεξεηαθή Βλφηεηα εξξψλ.
ζνλ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε αλαιπηηθά νη κέζνη φξνη ησλ ηηκψλ ζηνπο παξάγνληεο πνπ
εμεηάζηεθαλ ήηαλ:α) Κηηξηαθέο θαη πιηθνηερληθέο ππνδνκέο ζρνιείνπ: ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο γεληθήο αγσγήο
(Μ.Ο=18.24, Σ.Ώ=4.06) πην ρακεινί ζε ζρέζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο εηδηθήο αγσγήο
(Μ.Ο=20.91, Σ.Ώ=4.68) κε F(13,80) θαη επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο p=.000, β) Γηνηθεηηθή νξγάλσζε
ζρνιείνπ:ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο γεληθήο αγσγήο (Μ.Ο=14.09, Σ.Ώ=3.36) πην ρακεινί ζε ζρέζε κε ηνπο
αληίζηνηρνπο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο εηδηθήο αγσγήο (Μ.Ο=15.23, Σ.Ώ=3.13) κε F(4,53) θαη επίπεδν
ζεκαληηθφηεηαο p=.035, γ) Ηθαλνπνίεζε απφ ηε ζρέζε κε ηνλ δηεπζπληή:ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο γεληθήο
αγσγήο (Μ.Ο=14.77, Σ.Ώ=3.60) πην ρακεινί ζε ζρέζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο εηδηθήο
αγσγήο (Μ.Ο=16.06, Σ.Ώ=3.04), κε F(5,56) θαη επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο p=.020 θαη ζη) Δπαγγεικαηηθή
αλάπηπμε: ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο γεληθήο αγσγήο (Μ.Ο=18.36, Σ.Ώ=4.84) πην ρακεινί ζε ζρέζε κε ηνπο
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αληίζηνηρνπο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο εηδηθήο αγσγήο (Μ.Ο=20.32, Σ.Ώ=4.61), κε F(6,40) θαη επίπεδν
ζεκαληηθφηεηαο p=.013. ζνλ αθνξά ηνπο άιινπο δχν παξάγνληεο (Ηθαλνπνίεζε απφ ην ζρνιηθφ θιίκα
θαηΗθαλνπνίεζε απφ ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ θαη ηηο ζρέζεηο κε ηνπο γνλείο) βξέζεθαλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο, αιιά δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Πην αλαιπηηθά νη κέζνη φξνη
ησλ ηηκψλ ήηαλ ζηνπο παξάγνληεο: δ) Ηθαλνπνίεζε απφ ην ζρνιηθφ θιίκα:ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο γεληθήο
αγσγήο (Μ.Ο=23.00, Σ.Ώ=4.79) πην ρακεινί ζε ζρέζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο εηδηθήο
αγσγήο (Μ.Ο=24.46, Σ.Ώ=4.71) θαη ε) Ηθαλνπνίεζε απφ ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ θαη ηηο ζρέζεηο κε ηνπο
γνλείο:ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο γεληθήο αγσγήο (Μ.Ο=13.06, Σ.Ώ=2.62) ιίγν πην ρακεινί ζε ζρέζε κε ηνπο
αληίζηνηρνπο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο εηδηθήο αγσγήο (Μ.Ο=13.52, Σ.Ώ=2.98).
πκπεξαζκαηηθά ηα επίπεδα ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλήηαλ αξθεηά πςειά σο
πνιχ πςειά. Χζηφζν, βξέζεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο γεληθήο αγσγήο ήηαλ ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη ζε ζρέζε
κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο εηδηθήο αγσγήο ζηελ Πεξηθεξεηαθή Βλφηεηα εξξψλ.Βπηζεκαίλεηαη φηη ππήξμε
αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο εξγαζηαθήο εμνπζέλσζεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ. Έηζη νη εθπαηδεπηηθνί κε απμεκέλε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε βξέζεθε φηη είραλ ρακειά
επίπεδα εξγαζηαθήο εμνπζέλσζεο.
ΤΕΖΣΖΖ
Tα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο έδεημαλ φηη ηα επίπεδα εξγαζηαθήο εμνπζέλσζεο ήηαλ ρακειά ζε
φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Χζηφζν, βξέζεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο γεληθήο αγσγήο ήηαλ πεξηζζφηεξν
εμνπζελσκέλνη απφ ηεο εηδηθήο αγσγήο. ζνλ αθνξά ηα επίπεδα επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ήηαλ αξθεηά
πςειά σο πνιχ πςειά ζε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Χζηφζν, βξέζεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο εηδηθήο αγσγήο
ήηαλ πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη. Ώπφ ηα απνηειέζκαηα επίζεο θάλεθε φηη φζν απμάλεηαη ε εξγαζηαθή
εμνπζέλσζε κεηψλεηαη αληίζηνηρα ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ην αληίζεην. Άξα
ππήξμε αξλεηηθή ζπζρέηηζε ηεο εξγαζηαθήο εμνπζέλσζεο κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. Σν απνηέιεζκα
απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηα απνηειέζκαηαάιισλεξεπλψλ ζε εθπαηδεπηηθνχο ηεο εηδηθήο αγσγήο (Κφθα,
2017) αιιά θαη ηεο γεληθήο αγσγήο φπνπ βξέζεθε φηη φηαλ νη εθπαηδεπηηθνίείραλ ρακειά επίπεδα εξγαζηαθήο
εμνπζέλσζεο ηφηε ήηαλ απμεκέλε ε επαγγεικαηηθή ηνπο ηθαλνπνίεζε (Ώκαξαληίδνπ, 2010; Hughes, 2001;
Καγθέιε, 2017;Paoli, 1997).
πσο θάλεθε απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ν αξηζκφο ησλ εξεπλψλ πεξηνξίδεηαη φζν απμάλνληαη νη
εμεηαδφκελεο κεηαβιεηέο (αμηνιφγεζε εξγαζηαθήο εμνπζέλσζεο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο) ζε
ζπγθξηηηθέο κειέηεο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο γεληθήο θαη ηεο εηδηθήο αγσγήο. Έηζη κφλν ζηελ έξεπλα ηεο
Κφθα (2017) εμεηάζηεθαλ ε εξγαζηαθή εμνπζέλσζε, ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε επαγγεικαηηθή
ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο, πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ πεξηνρή ηεο
Ώηηηθήο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο γεληθήο αγσγήο είραλ πςειφηεξα επίπεδα ζηξεο ζε
ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη νη παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιιαλ ζε απηφ ην απνηέιεζκα
αλαθέξεηαη φηη ήηαλ ε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο, ε νξγάλσζε θαη ε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε
ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ θαη ε δηαζεζηκφηεηα ηνπ ρξφλνπ. Βπίζεο θαη ζηελ παξνχζα έξεπλα βξέζεθε φηη νη
εθπαηδεπηηθνί ηεο εηδηθήο αγσγήο είραλ ρακειφηεξα επίπεδα εξγαζηαθήο εμνπζέλσζεο, άξα βίσλαλ ιηγφηεξν
άγρνο (Ώλησλίνπ θαη Πνιπκέξε 2008:245) ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο γεληθήο αγσγήο. Σν
απνηέιεζκα απηφ έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε ην απνηέιεζκα ηεο Κφθα (2017). ην ίδην επίζεο απνηέιεζκα
θαηέιεμαλ θαη νη εξεπλεηέο Κyriakou (1987), Trendall (1989), Κνιηάδεο θαη ζπλεξγάηεο (2003).
Χζηφζν ππάξρνπλ θαη έξεπλεο (Billingsley, 1993; Κφθθηλνο θ.ά. 2004; Κφθθηλνο θαη Ααβάδνγινπ, 2006) ηα
απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ην απνηέιεζκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Θα πξέπεη λα
επηζεκαλζεί φηη ν ηχπνο ζρνιείνπ, γεληθφ – εηδηθφ, ίζσο λα απνηειεί παξάγνληα πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηα
επίπεδα ηεο εξγαζηαθήο εμνπζέλσζεο θαη πεξαηηέξσ ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ,
αιιά νη ζπλζήθεο εξγαζίαο εληφο ηνπ ζρνιείνπ είλαη εθείλεο πνπ παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν. Σα ζρνιεία, γεληθά
θαη εηδηθά, κπνξεί λα δηαθέξνπλ φζνλ αθνξά ηηο θηηξηαθέο θαη πιηθνηερληθέο ππνδνκέο αλάινγα κε ην ρξήκαηα
πνπ δηαηίζεληαη γηα ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηε ζπληήξεζή ηνπο απφ ηνπο εθάζηνηε δήκνπο. Βηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά
ηα ζρνιεία εηδηθήο αγσγήο έλαο αθφκε πην εμεηδηθεπκέλνο παξάγνληαο πξέπεη λα εμεηαζηεί εθηελέζηεξα. Ο
παξάγνληαο απηφο αθνξά ηηο θαηεγνξίεο, ηνπο ηχπνπο θαη ηε ζνβαξφηεηα ηεο αλαπεξίαο ησλ θνηηνχλησλ
καζεηψλ πνπ θάζε ζρνιηθή ρξνληά ηξνπνπνηνχληαη κε ηελ εγγξαθή λέσλ καζεηψλ θαη ηελ απνθνίηεζε ησλ
παιαηνηέξσλ. Βπίζεο ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ην ζρνιηθφ θιίκα, ην νπνίν δηακνξθψλεηαη θάζε ρξφλν κε βάζε
ηνπο ππεξεηνχληεο εθπαηδεπηηθνχο. Βίλαη γεγνλφο φηη νη κφληκνη εθπαηδεπηηθνί ζηελ εηδηθή αγσγή δελ επαξθνχλ
γηα λα θαιχςνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη γηα απηφ ην ιφγν θάζε ρξφλν πξνζιακβάλνληαη αλαπιεξσηέο κε
απνηέιεζκα λα επεξεάδεηαη αληίζηνηρα θαη ην ζρνιηθφ θιίκα αθνχ θάζε ρξφλν γίλεηαη αλαζχζηαζε ηνπ
ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ.
ζνλ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ηα επίπεδα ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεοζηελ έξεπλα ηεο
Κφθα (2017) ήηαλ ρακειά σο κέηξηα θαη βξέζεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο γεληθήο αγσγήο ήηαλ πεξηζζφηεξν
ηθαλνπνηεκέλνη ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο εηδηθήο αγσγήο. ηελ παξνχζα έξεπλα φκσο νη
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εθπαηδεπηηθνί ηεο εηδηθήο αγσγήο ήηαλ πην ηθαλνπνηεκέλνη ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο γεληθήο αγσγήο
κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηνπο ηέζζεξηο απφ ηνπο έμη παξάγνληεο πνπ δηεξεπλήζεθαλ.Άξα ηα
απνηειέζκαηαησλ δχν εξεπλψλ είλαη αληηθξνπφκελα.
Βίλαη ζεκαληηθφ λα επηζεκαλζεί φηη νη δνκέο ηεο εηδηθήο αγσγήο ζηελ Πεξηθεξεηαθή Βλφηεηα εξξψλ
ζηεγάδνληαη ζε έλα βηνθιηκαηηθφ θηίξην πςειήο πνηφηεηαο, ην νπνίν είλαη πξφηππν γηα νιφθιεξε ηε ρψξα.
Αηαζέηεη ηνλ απαξαίηεην πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ, ζεξκαηλφκελε πηζίλα θαη δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ησλ
καζεηψλ ζε ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα (φπσο ζεξαπεπηηθή ηππαζία, ζεξαπεπηηθή θνιχκβεζε θ.ά.) κε ζηφρν ηε
βειηίσζε ηεο ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο ηνπο. Τπνζηεξίδεηαη απφ δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο ηνπηθνχο
θνξείο. Σν ζρνιείν πξνζειθχεη καζεηέο απφ φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Βλφηεηαο αθφκα θαη απφ ηνπο
γχξσ Πεξηθεξεηαθέο Βλφηεηεο αθνχ εθηφο ησλ άιισλ ιεηηνπξγνχλ πνιιέο εηδηθφηεηεο. Σν πξνζσπηθφ είλαη
πιήξεο κε ηελ πξφζιεςε ησλ αλαπιεξσηψλ. Βπίζεο θάζε ρξφλν πξνζιακβάλεηαη Βηδηθφ Βθπαηδεπηηθφ
Πξνζσπηθφ, φπσο Κνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, Φπρνιφγνη, Βξγνζεξαπεπηέο, Φπζηνζεξαπεπηέο, Λνγνζεξαπεπηέο θαη
Βηδηθφ ΐνεζεηηθφ Πξνζσπηθφ γηα ηνπο καζεηέο πνπ ρξήδνπλ βνήζεηαο θαη ππνζηήξημεο, φπσο καζεηέο ζε
αλαπεξηθά ακαμίδηα. Βπίζεο είλαη εθηθηή ε ζπλεξγαζία κε ηνπο θνξείο Κνηλσληθήο Πξφλνηαο θαη Τγείαο ηνπ
Αήκνπ φπνπ απαηηείηαη. Οη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο εληφο θαη εθηφο ηνπ ζρνιείνπ ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο
νξγαληζκνχο, φπσο Αήκνπο, ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο, Ώλψηαηα Εδξχκαηα θ.ιπ., ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηνπ
γλσζηηθνχ θαη θνηλσληθνχ επηπέδνπ ησλ καζεηψλ. Σν ζρνιείν ζπκκεηέρεη ζε εζληθνχο δηαγσληζκνχο θαη
δξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηλνηνκία ζηελ εθπαίδεπζε, ηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζηηο ζρνιηθέο πξαθηηθέο, ηε
ζχλδεζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ αγνξά εξγαζίαο, ηε κείσζε ηνπ θνηλσληθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ απνθιεηζκνχ θαη
ηελ πξφσξε εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ. ια ηα παξαπάλσ ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ελφο θαινχ ζρνιηθνχ
θιίκαηνο θαη πεξηβάιινληνο ηφζν γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη γηα ηνπο καζεηέο.
Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη δνζεί βαξχηεηα γεληθφηεξα ζηηο δνκέο ηεο εηδηθήο αγσγήο θαζψο ην θξάηνο
βξίζθεηαη ζε κηα δηαξθή πξνζπάζεηα βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο εηδηθήο αγσγήο. Γίλεηαη
πξνζπάζεηα ζρεδηαζκνχ θαηάιιεισλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, δηνξγαλψλνληαη ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα,
εκεξίδεο πνπ αθνξνχλ ηνπο καζεηέο κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. κσο ε πνξεία είλαη
εμειηθηηθή θαη αλνδηθή κε απνηέιεζκα λα απαηηείηαη ζπλερψο αλαηξνθνδφηεζε θαη ππνζηήξημε ζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο πνπ εξγάδνληαη ζηηο δνκέο εηδηθήο αγσγήο αθνχ θάζε άηνκν είλαη κνλαδηθφ θαη εμαηηίαο απηνχ
θάζε ηχπνο αλαπεξίαο εθδειψλεηαη θαη εμειίζζεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζε θάζε άηνκν. Ώπηφ απαηηεί ζπλερή
επαγξχπλεζε φισλ γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε δηδαζθαιία θαη ε κάζεζε εηδηθφηεξα ζηηο δνκέο ηεο εηδηθήο
αγσγήο.Οη παξαπάλσ ινηπφλ ιφγνη ίζσο εληζρχνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε
ζπγθεθξηκέλε δνκή. Ίζσο ην απνηέιεζκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο λα νθείιεηαη ζηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο πνπ
θαηαγξάθεθαλ αλαιπηηθά νη νπνίνηζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο πνπ βηψλνπλ νη
εθπαηδεπηηθνί ζηηο δνκέο ηεο εηδηθήο αγσγήο ζηελ Πεξηθεξεηαθή Βλφηεηα εξξψλ.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Ο αξηζκφο ησλ εξεπλψλ φζνλ αθνξά ηηο ζπγθξηηηθέο κειέηεο γηα ηελ εξγαζηαθή εμνπζέλσζε θαη ηελ
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο είλαη πεξηνξηζκέλνο θαη
εηδηθφηεξα ζηελ Βιιαδηθφ ρψξν. Γηα ην ιφγν απηφ απαηηείηαη πεξαηηέξσ έξεπλα θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο
Βιιάδνο γηα λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο θαη γελίθεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ.
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Δ εθπαίδεπζε απνηειεί βαζηθφ θνηλσληθφ παξάγνληα θαη αθφκα θαη ζήκεξα ε ζέζε ηνπ παηδηνχ ζηελ
εθπαίδεπζε ακθηζβεηείηαη απφ δηάθνξεο αληηιήςεηο πνπ εθθξάδνληαη ζρεηηθά κε ηε ζέζε, ηα δηθαηψκαηα θαη
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη παηδαγσγηθή δηαδηθαζία.
ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα εδξαηψλεηαη ε ξήμε κε ηελ παξαδνζηαθή εθπαίδεπζε πνπ θαζνξίδεηαη απφ
ην θξάηνο θαη ηελ εθθιεζία θαη δεκηνπξγεί ζηελ Βπξψπε θπξίσο λέεο, θηιειεχζεξεο αληηιήςεηο γηα ηελ
εθπαίδεπζε, νη νπνίεο νδήγεζαλ ζε πξνζπάζεηεο αλαλέσζεο ησλ ζρνιείσλ θαη πεηξακαηηζκνχο. Σελ επνρή απηή
ν παηδαγσγφο Ώ.. Νει δεκηνπξγεί ην ζρνιείν άκκεξρηι ην νπνίν ραξαθηεξίζηεθε απφ πνιινχο ζαλ
επαλαζηαηηθφ γηα ηελ επνρή ηνπ αιιά αθφκε θαη σο ηηο κέξεο καο. Έλα ζρνιείν φπνπ ηα παηδηά είλαη ειεχζεξα
λα παίδνπλ, λα κειεηνχλ, λα απνθαζίδνπλ θαη λα παίξλνπλ κέξνο ζε δηαδηθαζίεο θνηλσληθνχ πιαηζίνπ ηζφηηκα
κε ηνπο ελήιηθεο.
Δ αληηαπηαξρηθή εθπαίδεπζε πνπ εθαξκφδεηαη ζην άκκεξρηι, ζέηεη ην παηδί ζην θέληξν ηεο επηζηήκεο
ηεο αγσγήο θαη ηεο εθπαίδεπζεο. Ώπειεπζεξψλεη ηελ εθπαίδεπζε απφ ηελ απζεληία θαη πξνεηνηκάδεη ην παηδί
γηα κηα δσή ηεο επηινγήο ηνπ, θφληξα ζηα θνηλσληθά πξφηππα θαη ζηεξεφηππα. ήκεξα, ζε κηα ηαξαρψδε επνρή
γηα φιε ηελ Βπξψπε θαη εηδηθά γηα ηελ Βιιάδα, ε ειπίδα γηα έλα θαιχηεξν αχξην είλαη αλάγθε θαη απαίηεζε.
Μέζα ζ‟ απηφ ην πιαίζην ε πξψηε ζθέςε πνπ είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ ειπίδα είλαη ην παηδί.
Δ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε είλαη ε ζπγθξηηηθή κειέηε αλαθνξηθά κε ηα δχν ζπζηήκαηα: ην
αληηαπηαξρηθφ ζχζηεκα θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζην ζρνιείν πνπ ίδξπζε ν Νει, ην άκκεξρηι
θαη ην ζχζηεκα ηεο Βιιεληθήο εθπαίδεπζεο ζηε ζχγρξνλε Βιιάδα κε ηηο πξνζπάζεηεο θαη ηηο πξνηάζεηο
γηα απνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζε, ζηα πξφηππα ησλ επξσπατθψλ θαη δηεζλψλ φξσλ.
Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο δείρλνπλ φηη ε Βιιάδα, ε νπνία βξίζθεηαη ήδε ζε κηα δεηλή ζέζε, κέζα
ζε κηα βαζηά νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θξίζε έρεη λα μεπεξάζεη πνιιά εκπφδηα θαη λα δηαλχζεη αθφκε κεγάιεο
απνζηάζεηο πξνθεηκέλνπ λα θαηαθέξεη λα πηνζεηήζεη νπζηαζηηθά θαη θαζνξηζηηθά ηηο αξρέο ηεο αληηαπηαξρηθήο
εθπαίδεπζεο.
Οη πξνζπάζεηεο γηα κηα εθπαίδεπζε κε ίζα δηθαηψκαηα, κε ειεχζεξε πξφζβαζε θαη δσξεάλ παηδεία πνπ
ζέβεηαη θαη ππνζηεξίδεη ηηο αλάγθεο θαη ηηο δεμηφηεηεο θάζε παηδηνχ, πξνζθέξνληάο ηνπ ρψξν γηα λα κπνξέζεη
λα αλαπηχμεη ηελ απηφ-κφξθσζή ηνπ θαη λα ραξάμεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ ηδηαίηεξε πνξεία ζηνλ θφζκν, νθείινπλ
λα ζπλερηζηνχλ.
Λέμεηο θιεηδηά: άκκεξρηι, Νει, αληηαπηαξρηθή εθπαίδεπζε, ειιεληθή εθπαίδεπζε.
ΒΕΏΓΧΓΔ
Σα παηδαγσγηθά θαη εθπαηδεπηηθά ξεχκαηα πνπ δηακνξθψζεθαλ απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα,
επεξεάζηεθαλ απφ ηελ αλάπηπμε θηινζνθηθψλ θαη ςπραλαιπηηθψλ ζεσξηψλ, δεκηνπξγψληαο εξσηήκαηα, ή θαη
αθνξηζκνχο γηα ηηο κέρξη ηφηε παξαδνρέο θαη ηαθηηθέο ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε, ακθηζβεηψληαο ην ξφιν ηεο
δηδαζθαιηθήο απζεληίαο θαη δηεθδηθψληαο ην ζεβαζκφ ηνπ καζεηή ζηηο δηαδηθαζίεο εθπαίδεπζεο θαη αγσγήο.
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Δ παηδνςπρνινγία θαη ε παηδαγσγηθή δεκηνχξγεζαλ κηα εθξεθηηθή ζρέζε ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα,
φπνπ νη κειέηεο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα θπξίσο ηεο ςπρνινγίαο έζηξεςαλ ηνπο επηζηήκνλεο ζηελ παηδηθή ειηθία,
ηελ νπνία θαηέδεημαλ ζαλ ξίδα ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεηψπηδαλ ν ελήιηθεο.
Παηδαγσγνί θαη θηιφζνθνη, φπσο ν Καλη, ν Ρνπζψ, ε Μνληεζζφξη, ν Πηαδέ θαη άιινη, γξάθνπλ γηα ηελ
εθπαίδεπζε θαη ηνπο απαζρνινχλ ηα πξνβιήκαηα ηεο παηδείαο θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηεο παηδαγσγηθήο
επηζηήκεο, πηνζεηψληαο ηελ αληίιεςε φηη ε εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα απνζθνπεί ζηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε ηνπ
θάζε αηφκνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ θαη ηα θπζηθά ηνπ ηαιέληα.
Παξφια απηά, ζηελ εθπαίδεπζε ππνζηεξίδεηαη ε ηηκσξία, ε βία απέλαληη ζηα παηδηά σο κέζν
δηαπαηδαγψγεζεο θαη ε πξνζήισζε ζηελ απζεληία ηνπ δαζθάινπ. Παξάιιεια εκθαλίδνληαη λέεο αληηιήςεηο γηα
ηε δηαπαηδαγψγεζε, πξνζεγγίδνληαο πεξηζζφηεξν ην παηδί θαη αλαδεηθλχνληαο ηελ αλάγθε ηνπ γηα ειεπζεξία,
ζπκκεηνρή θαη ηθαλνπνίεζε απφ δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο (Σζηπιεηάξεο, 1996).
ην ζεκείν απηφ πξνθχπηεη ν πξννδεπηηζκφο ζηελ εθπαίδεπζε, ν νπνίνο εκθαλίδεηαη ζαλ κηα λέα
δηεθδίθεζε ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ εδξαησκέλε ζηελ εθπαίδεπζε απηαξρηθή
θηινζνθία. Οη δχν ζεσξίεο παξνπζηάδνληαη ζαλ αληίζεηεο ζέζεηο νη νπνίεο θξίλνληαη αληίζηνηρα κε βάζε ηηο
αξρέο ηνπο ηφζν παηδαγσγηθά φζν θαη ςπραλαιπηηθά. ε κηα επί ησλ βαζηθψλ αξρψλ αληηπαξάζεζε ησλ δχν
απηψλ ζεσξηψλ, ν απηαξρηθφο ηξφπνο δηαπαηδαγψγεζεο θαηά θχξην ιφγν νξίδεηαη σο δαζθαινθεληξηθφο ελψ ε
αληηαπηαξρηθή εθπαίδεπζε δηαηείλεηαη φηη νθείινπκε λα απειεπζεξψζνπκε ην παηδί απφ ηελ απζεληία
(Υαξαιακπφπνπινο, 1985).
Πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί ε ζεσξία θαη ε εθαξκνγή ηεο αληηαπηαξρηθήο εθπαίδεπζεο, ζηα πιαίζηα ηνπ
εθδεκνθξαηηζκνχ ηνπ ζρνιείνπ θαη κε δεδνκέλε ηελ εθπαίδεπζε ζήκεξα ζηελ Βιιάδα, εμεηάδνληαη ζηελ
παξνχζα εξγαζία ηα παξαθάησ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα:
Πνηεο είλαη νη πην ζεκαληηθέο εθαξκνγέο ηεο αληηαπηαξρηθήο αληίιεςεο ζηελ εθπαίδεπζε;
Πνηα είλαη ε θξηηηθή ζρεηηθά κε ηηο εθαξκνγέο ηεο αληηαπηαξρηθήο εθπαίδεπζεο;
Τπάξρνπλ δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηεο αληηαπηαξρηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Βιιάδα, ζήκεξα;
Πνηα είλαη ηα εκπφδηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αληηαπηαξρηθήο εθπαίδεπζεο ζηε ζχγρξνλε Βιιεληθή
πξαγκαηηθφηεηα;
Δ έξεπλα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε κέζνδν ηεο ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο κεηαμχ ηεο αληηαπηαξρηθήο
εθπαίδεπζεο θαη ηεο ζχγρξνλεο Βιιεληθήο εθπαίδεπζεο. Βπίζεο κειεηψληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
αληηαπηαξρηθήο εθπαίδεπζεο θαη ησλ εθαξκνγψλ ηεο ζην ζρνιείν ηνπ άκεξρηι, θαζψο θαη ζηα «ειεχζεξα
ζρνιεία» ηεο Βπξψπεο θαη ηεο Ώκεξηθήο.
Σν άκεξρηι θαηάθεξε κέζα ζηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ λα παξακείλεη δσληαλφ θαη θσηεηλφ
παξάδεηγκα γηα φζνπο ζέινπλ λα δνπλ, λα ζπκκεηάζρνπλ ή λα ιεηηνπξγήζνπλ έμσ απφ ηα ζηελά πιαίζηα ηεο
παξαδνζηαθήο, δαζθαινθεληξηθήο θαη απηαξρηθήο εθπαίδεπζεο. ηηο κέξεο καο ε εθπαίδεπζε ηείλεη ζε φιν ηνλ
πιαλήηε λα γίλεη καζεηνθεληξηθή, λα ζέβεηαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ θαη λα πιαηχλεη ηε ινγηθή ηεο θαη ηελ
νξγάλσζή ηεο κε γλψκνλα ηελ επηηπρία ησλ καζεηψλ φρη κφλν ζηνλ επαγγεικαηηθφ ζηίβν, αιιά πξσηίζησο λα
δεκηνπξγήζεη ηζνξξνπεκέλνπο, κνξθσκέλνπο θαη πγηείο αλζξψπνπο (Μπνπδάθεο, 1989).
ηε ζχγρξνλε επνρή ε Βπξσπατθή θαη θαη‟ επέθηαζε θαη ε Βιιεληθή εθπαίδεπζε έρνπλ ελζσκαηψζεη
πνιιέο απφ ηηο αξρέο θαη ηηο κεζφδνπο ηνπ πξννδεπηηζκνχ, ζε κηα πξνζπάζεηα λα εμειηρζεί θαη λα ηππνπνηεζεί
ην επξσπατθφ κνληέιν εθπαίδεπζεο (Γηαγθνπλίδεο, 1995). ηελ Βιιεληθή εθπαίδεπζε, νη κεηαξξπζκίζεηο πνπ
ζπληεινχληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο ηα ηειεπηαία ρξφληα αθελφο εθπνξεχνληαη απφ ηελ ζέζε
ηεο ρψξαο ζηελ επξσπατθή εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα θαη αθεηέξνπ απνηεινχλ εθδειψζεηο αληίδξαζεο ζηε
ζπλερηδφκελε γηα κηα δεθαεηία νηθνλνκηθή θξίζε.
ΜΒΘΟΑΟΛΟΓΕΏ
Δ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία είλαη ε ζπγθξηηηθή κειέηε. ε πξψην ζηάδην
θαηαγξάθεθαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αληηαπηαξρηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ
ζπζηήκαηνο, ηα νπνία ζηελ ζπλέρεηα αλαιχζεθαλ θαη απφ ηελ ζχγθξηζή ηνπο πξνέθπςαλ δηάθνξα
ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα.
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Δ ζπγθξηηηθή κειέηε (Benchmarking ή πγθξηηηθή πξνηππνπνίεζε) απνηειεί κέζνδν ζηξαηεγηθνχ
management, επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ, πνπ απνζθνπεί ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ
κειεηψκελνπ θνξέα, πξνζθέξνληαο ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ζρεδίσλ δξάζεο θαη πηνζέηεζεο θαιψλ
πξαθηηθψλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο πηνζέηεζεο ηεο κεζφδνπ ζπγθξηηηθήο κειέηεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
γηα ηε βειηίσζε θαη ηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ νξγαληζκνχ κέζσ ηνπ θαζνξηζκνχ ζηφρσλ.
Βηδηθφηεξα, ε ζπγθξηηηθή κειέηε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ εληνπηζκφ δπλαηψλ θαη αδχλακσλ ζεκείσλ
νξγαλσηηθψλ κνλάδσλ φπσο βηνκεραλίεο, επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο, ζρνιηθέο κνλάδεο θαη πεξηιακβάλεη
ηελ ζχγθξηζε ησλ επηδφζεσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο νξγαλσηηθήο κνλάδαο ζρεηηθά κε ηηο δηάθνξεο
ιεηηνπξγίεο ηεο θαη ηα πεδία δξάζεο ηεο. πγθξίλνληαο ηελ θαιχηεξε πξαθηηθή κε ηε κειεηψκελε, κπνξνχκε λα
πξνβνχκε ζε εθαξκνγέο θαη πξνζαξκνγέο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηνίθεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ
νξγαληζκνχ.
Δ νπζία ηεο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο είλαη ε δηαδηθαζία γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ πςειφηεξσλ πξνηχπσλ
πνπ αθνξνχλ πξντφληα, ππεξεζίεο ή δηαδηθαζίεο. Σα πξφηππα απηά νλνκάδνληαη «βέιηηζηεο πξαθηηθέο». Γηα ηελ
εθαξκνγή ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θξίλεηαη αλαγθαία ε βειηίσζε θαη πξνζαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ε
πηνζέηεζε απφ κέξνπο ησλ νξγαληζκψλ ή ησλ επηρεηξήζεσλ.
Ώξρηθά νξγαλψζεθαλ θαη κειεηήζεθαλ νη πεγέο πνπ αλαθέξνληαη ζην άκεξρηι θαη ηε θηινζνθία ηνπ
Νει γηα ηελ αληηαπηαξρηθή εθπαίδεπζε, πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξαθνχλ ηα θπξηφηεξα ζηνηρεία απφ ηελ εθαξκνγή
ηεο αληηαπηαξρηθήο αληίιεςεο ζηελ εθπαίδεπζε, φπσο απηή θαηαγξάθεθε ζην άκεξρηι.
ηε ζπλέρεηα θαηαγξάθεθαλ θξηηηθέο πνπ αζθήζεθαλ ζην άκκεξρηι θαη ηελ αληηαπηαξρηθή
εθπαίδεπζε. Ώθφκε θαη ζήκεξα ν Νει αλαγλσξίδεηαη σο κηα θνξπθαία θπζηνγλσκία γηα ηελ εθαξκνγή ησλ
αληηαπηαξρηθψλ αξρψλ ζην άκκεξρηι. Χζηφζν, ππάξρνπλ θξηηηθέο πνπ δελ δέρνληαη σο παηδαγσγηθφ κέζν ηελ
ειεχζεξε επηινγή ηνπ παηδηνχ γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζην ζρνιείν θαη ηελ επηινγή ησλ καζεκάησλ θαη ηελ
πξνζσπηθή δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ απφ ην παηδί.
ΏΠΟΣΒΛΒΜΏΣΏ
Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο πξνζεγγίδνπλ ζε πνην επίπεδν ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηεο
αληηαπηαξρηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Βιιάδα ζήκεξα θαη θαηά πφζν είλαη δπλαηή ε εθαξκνγή ηεο αληηαπηαξρηθήο
εθπαίδεπζεο ζηε ζχγρξνλε Βιιεληθή πξαγκαηηθφηεηα.
εκεία αλαθνξάο ηεο ζχγθξηζεο ησλ δχν ζπζηεκάησλ απνηέιεζαλ ν αξρηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θάζε
ζπζηήκαηνο απφ παηδαγσγηθή άπνςε, ν ξφινο δειαδή ηνλ νπνίν ζέηεη ην θάζε ζχζηεκα ζην παηδί ζηα πιαίζηα
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη παηδαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο.
Σν αληηαπηαξρηθφ ζχζηεκα ζέηεη ην παηδί ζην θέληξν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ηνπ πξνθέξεη ηελ
ειεπζεξία λα απνθαζίδεη ηελ θαζεκεξηλή ηνπ ελαζρφιεζε κε ηε κφξθσζε θαη λα επηιέγεη ηνλ ηξφπν πνπ
καζαίλεη θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ ηνπ, λα αλαιακβάλεη ηελ επζχλε ησλ επηινγψλ ηνπ θαη λα δίλεη ιφγν γηα
ηηο ηπρφλ παξαβάζεηο ή θαηαρξήζεηο ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ζηα ζπιινγηθά φξγαλα ηνπ ζρνιείνπ.
Δ επηινγή ηεο αληηαπηαξρηθήο εθπαίδεπζεο λα απνδψζεη κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηελ ειεπζεξία θαη ηελ
πξνζσπηθή επραξίζηεζε ηνπ παηδηνχ, παξά ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ γηα επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε είλαη έλα
δήηεκα πνπ απαζρνιεί ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα αθφκε θαη ζήκεξα. Δ επηινγή ηνπ επαγγέικαηνο θαη ε
θνηλσληθή απνδνρή πνπ θάζε επάγγεικα κπνξεί λα έρεη απνηειεί αθφκα γηα ηνλ ζχγρξνλν θφζκν κηα θνηλσληθή
θαηαπίεζε πνπ μεθηλψληαο απφ ηελ θνηλσλία δηαθαηέρεη ηνπο γνλείο θαη γίλεηαη απαίηεζε γηα ηα παηδηά.
Ώπηφ ην θνηλσληθφ θαηεζηεκέλν έζπαζε ν Νει φηαλ δήισλε πσο πξνηηκά νη απφθνηηνη ηνπ άκεξρηι
λα γίλνπλ επηπρηζκέλνη νδνθαζαξηζηέο παξά λεπξσηηθνί επηζηήκνλεο. Δ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ηνπ
παηδηνχ δελ επηηξέπεηαη λα ηνπ ζηεξήζεη ηελ παηδηθή ηνπ ειηθία. Οη απφςεηο ςπρνιφγσλ πνπ κειεηήζεθαλ ζηα
πιαίζηα απηήο ηεο εξγαζίαο απνδίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ειεχζεξε θχζε ηνπ παηδηνχ θαη ηελ αλάγθε ηνπ λα
βηψζεη επραξίζηεζε κέζα απφ ηηο θαζεκεξηλέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο, γεγνλφο πνπ ζα ηνλ σθειήζεη ζηελ ελήιηθε
δσή ηνπ λα είλαη ηζνξξνπεκέλνο θαη ραξνχκελνο ελήιηθαο ρσξίο βηψκαηα θαηαπίεζεο θαη απσζεκέλα.
Οη ζρνιηθέο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ηνπ άκεξρηι δελ θαίλεηαη λα πζηεξνχλ απφ ησλ ππφινηπσλ
Ώγγιηθψλ ζρνιείσλ θαη ηαπηφρξνλα νη απφθνηηνί ηνπ θαίλεηαη λα είραλ επηηπρή πξφζβαζε ζηελ αγνξά
εξγαζίαο. Ώληίζεηα νη επηδφζεηο ησλ Βιιήλσλ καζεηψλ, ζε ζρέζε κε ηηο επηδφζεηο αληίζηνηρσλ εθήβσλ
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καζεηψλ ζε ρψξεο κέιε ηνπ ΟΟΏ θαίλεηαη λα είλαη ρακειέο, ελψ δελ εκθαλίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ
επραξηζηεκέλνη απφ ηελ ζρνιηθή ηνπο δσή.
Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ πνπ αθνξά ζηνλ ηξφπν πνπ κπνξνχλ λα είλαη πην ραξνχκελα θαη
δεκηνπξγηθά ηα παηδηά αθνξά ζηηο ζρνιηθέο ππνδνκέο, φπνπ εθηφο απφ ηα ηερληθά θαη επηζηεκνληθά εξγαζηήξηα
πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ζην άκκεξρηι, ην ίδην ην ζρνιείν ηνπνζεηήζεθε ζε κηα ππαίζξηα πεξηνρή φπνπ ηα παηδηά
κπνξνχζαλ λα παίδνπλ θαη λα θάλνπλ κάζεκα ζηε θχζε. Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ απνηειεί έιιεηκκα γηα πνιιά
ζχγρξνλα Βιιεληθά ζρνιεία, εηδηθά ηα ζρνιεία ησλ κεγαινππφιεσλ.
Ώιιά θαη ε απηαξρηθφηεηα πνπ αζθείηαη απφ ηνπο γνλείο θαη ε πίεζε πνπ κπνξεί λα κεηαθέξεηαη ζηα
παηδηά πξνθεηκέλνπ ε δηαγσγή ηνπο θαη ε κφξθσζή ηνπο λα ηθαλνπνηήζνπλ ηνπο ίδηνπο ηνπο γνλείο θαη ηελ
επξχηεξε θνηλσλία θαίλεηαη πσο απνηειεί δηαθνξεηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ δχν ζπζηεκάησλ, θαζψο ε
αληηαπηαξρηθή εθπαίδεπζε εζηηάδεη ζηελ παηδηθή ειηθία ησλ καζεηψλ θαη ηελ εκπηζηνζχλε ζηηο αλάγθεο θαη ηηο
επηινγέο ηνπο, ρσξίο λα ηα θαηαπηέδεη κε ηηο απαηηήζεηο πνπ δεκηνπξγεί ην θπξίαξρν θνηλσληθφ ζχζηεκα.
Σέινο νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ άκεξρηι είραλ πηνζεηήζεη ηηο αξρέο ηεο αληηαπηαξρηθήο εθπαίδεπζεο θαη
πξνζέγγηδαλ ηνπο καζεηέο κε ππνζηεξηθηηθή δηάζεζε, δέρνληαλ ηελ θξηηηθή ηνπο θαη κπνξνχζαλ λα «ελαρζνχλ»
απφ ηνπο καζεηέο αλ ε ζπκπεξηθνξά ηνπο απέλαληη ζηνπο καζεηέο θξίλνληαλ αξλεηηθά. Δ δπλαηφηεηα απηή
κπνξνχζε λα δεκηνπξγεί ζηα παηδηά ην αίζζεκα ηεο ηζφηεηαο κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπο θαη ηνπο επέηξεπε λα
αλαγλσξίδνπλ θαη λα δηεθδηθνχλ ην ζεβαζκφ ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ κεγάισλ απέλαληί ηνπο.
πλνπηηθά, ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ζα κπνξνχζαλ λα παξαηεζνχλ φπσο δείρλεη ν παξαθάησ
πίλαθαο1:
Πίλαθαο 1
Απνηειέζκαηα κειέηεο ηεο ζχγθξηζεο ησλ δχν εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ
χζηεκα Αληηαπηαξρηθήο εθπαίδεπζεο

Διιεληθφ Δθπαηδεπηηθφ χζηεκα

Μαζεηνθεληξηθφ.

Ααζθαινθεληξηθφ κέρξη πξφζθαηα.

Πξνηεξαηφηεηα ζην παηδί θαη ειεπζεξία ζηηο επηινγέο ηνπ.

Πξφζεζε γηα καζεηνθεληξηθή πξνζέγγηζε.

Τπνδνκέο κε ζρνιείν θνληά ζηε θχζε θαη εξγαζηήξηα πνπ
θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηινγέο ησλ καζεηψλ.

Πεξηνξηζκέλεο δαπάλεο γηα ηελ παηδεία θαη ηηο
ππνδνκέο.
Πεξηνξηζκφο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ.

Φπρνινγηθή πξνζέγγηζε ζηνπο καζεηέο απφ ην
πξνζσπηθφ.

Πνιινί εκπιεθφκελνη θνξείο κε δηαδηθαζίεο
ρξνλνβφξεο θαη ζπρλά επηθαιππηφκελεο.

Βθπαηδεπηηθνί κε πνιιέο εηδηθφηεηεο θαη εηδηθά
επηκνξθσκέλνη.

Δ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεί
θπξίσο πξνζσπηθή επηινγή.

Καιέο επηδφζεηο ζηα καζήκαηα πνπ ελδηαθέξνπλ ηνπο
καζεηέο θαη ζηηο εμεηάζεηο.

Οη επηδφζεηο ραξαθηεξίδνληαη ρακειέο ζε ζρέζε
κε ηηο ρψξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ΟΟΏ.

Οη παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο αληηκεησπίδνληαη απφ ηα
ζπιινγηθά φξγαλα θαη απνθεχγεηαη ε ηηκσξία.

Σηκσξεηηθή δηάζεζε, απνβνιέο, πνηλέο.

Βιεπζεξία ζηηο ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο.

Οη ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγνχλ θπξίσο
αληηπξνζσπεπηηθά αλά εκπιεθφκελε νκάδα.

Κάζε άηνκν ζπκκεηέρεη ζηηο ζπλειεχζεηο κε κηα ςήθν
(καζεηέο, θαζεγεηέο, δηεπζπληήο).
πκκεηνρηθή κάζεζε θαη απηναλαθάιπςε.

Ώληαγσληζκφο θαη εμαληιεηηθέο εμεηάζεηο.

Ώπνπζία ησλ γνλέσλ απφ ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ζρνιείνπ.

πκκεηνρή θαη εκπινθή ησλ γνλέσλ ζην έξγν ησλ
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εθπαηδεπηηθψλ.
ηηο βαζηθέο δηαθνξέο ησλ δχν ζπζηεκάησλ (Πίλαθαο 1) κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
ελφο ή ηνπ άιινπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο αλάινγα κε ηελ επνρή θαη ηνλ ηφπν πνπ απηέο εθαξκφζηεθαλ.
Δ παξνχζα κειέηε αλέδεημε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δχν ζπζηεκάησλ, έηζη φπσο ε αληηαπηαξρηθή
εθπαίδεπζε εθαξκφζηεθε ζην άκεξρηι θαη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο Βιιεληθήο εθπαίδεπζεο, ην νπνίν
κέρξη πξφζθαηα ππνζηήξηδε ηελ απηαξρηθή εθπαίδεπζε, ηελ δηδαζθαιηθή απζεληία θαη ηελ κάζεζε ζηα πιαίζηα
ησλ εμεηάζεσλ γηα ηελ επηινγή θαη ηελ εηζαγσγή ζηα αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο,
κε αληαγσληζκφ θαη ην θπλήγη ηεο βαζκνινγίαο ζαλ κέζα γηα ηελ θνηλσληθή απνδνρή ησλ καζεηψλ.
ΤΜΠΒΡΏΜΏΣΏ - ΠΡΟΣΏΒΕ
πκπεξαζκαηηθά ζα ιέγακε φηη έλα πεξηβάιινλ κάζεζεο νθείιεη λα είλαη απαιιαγκέλν απφ ην θφβν
θαη ηελ ηηκσξία, λα θαζηεξψλεη ηελ εκπηζηνζχλε θαη λα ζπλεηζθέξεη ζηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο
(Νει, 1973).
Έλα ζρνιείν πινχζην ζε εξεζίζκαηα θαη κε ππνδνκέο πνπ κπνξνχλ λα δψζνπλ αθνξκή γηα
πεηξακαηηζκφ θαη απην-αλαθάιπςε ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη ηα παηδηά θαη λα ηα σζήζεη λα επηλννχλ θαη λα
αλαθαιχπηνπλ ηε γλψζε.
Δ ειεπζεξία, κε κηα επξχηεξε έλλνηα, είλαη ε δπλαηφηεηα λα εθηειεζηεί κηα επηζπκία κέζα ζε έλα
ζπγθεθξηκέλν πιαίζην θαη κε ηελ απνδνρή –ή ηελ έγθξηζε – ηνπ πεξηβάιινληνο. Οη παιαηφηεξεο αληηιήςεηο κε
ηηο νπνίεο νξγαλψζεθε ε εθπαίδεπζε παξέκεηλαλ ζε κηα ζεψξεζε ηνπ παηδηθνχ λνπ, ζαλ έλα εξγαιείν πνπ
κπνξνχλ εθεί λα γξάθνληαη παξαδείγκαηα, αζθήζεηο θαη γεγνλφηα ή ηδέεο πνπ γλψξηδαλ θαη ήζειαλ λα ηνπο
κεηαθέξνπλ νη εθπαηδεπηηθνί (Lowenfeld, 1991). Οη κέζνδνη απηνί δελ αλαδεηνχζαλ ηα θίλεηξα πνπ ζα έπξεπε
λα ελεξγνπνηήζνπλ ην παηδί, δελ έζεηαλ ην εξψηεκα: ηη επηζπκεί ην παηδί;
Δ κειέηε ζρεηηθά κε ηελ αληηαπηαξρηθή εθπαίδεπζε, έηζη φπσο απηή εθαξκφζηεθε ζην άκεξρηι θαη ε
απνηχπσζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο Βιιεληθήο εθπαίδεπζεο καο δίλνπλ ηελ επθαηξία λα νξακαηηζηνχκε έλα
θαιχηεξν δεκφζην Βιιεληθφ ζρνιείν.ε νιφθιεξε ηελ εθπαηδεπηηθή επηρείξεζε, ππάξρεη ε αλάγθε λα
εζηηάζνπκε ζε πνιχ πην βαζηά δεηήκαηα απφ ησλ αξηζκεηηθψλ ζηφρσλ, λα αζρνιεζνχκε δειαδή κε ηηο έλλνηεο
θαη ηηο αμίεο πνπ νθείινπλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα θαζνξίδνπλ ηελ εθπαίδεπζε ησλ λέσλ αλζξψπσλ (Humes,
2015).
Δ πξννπηηθή γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο αληηαπηαξρηθήο εθπαίδεπζεο ζηα ειιεληθά ζρνιεία δελ
δείρλεη άκεζα εθηθηή, δελ κπνξεί φκσο παξά λα είλαη έλαο ζηφρνο θαη έλα φξακα πνπ κε ηελ ππνζηήξημε
θαηάιιεισλ δνκψλ, θνξέσλ θαη αλζξψπσλ κπνξεί λα επηηεπρζεί ζε κεγάιν βαζκφ θαη λα γίλεη απνδεθηφ απφ
φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη ζηελ επξχηεξε θνηλσλία. Δ πξννδεπηηθή ζεψξεζε ζηελ
εθπαίδεπζε πνπ ζέιεη ην παηδί λα ιεηηνπξγήζεη ζε έλα ειεχζεξν πεξηβάιινλ κάζεζεο ρσξίο απηαξρηθφηεηα θαη
θπξψζεηο δελ ζεκαίλεη φηη ζα είλαη έλα πεξηβάιινλ ρσξίο πεξηνξηζκνχο θαη δηιιήκαηα θάζε θνξά γηα ην παηδί.
Δ δεκνθξαηηθή ζεψξεζε θαίλεηαη πην εθηθηή ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο θαη κπνξεί λα δηαπιάζεη αλζξψπνπο κε
δπλαηφ λνπ θαη ηζρπξή πξνζσπηθφηεηα. Δ επηηπρία ζηηο κέξεο καο κεηξηέηαη κε ηελ θνηλσληθή ζέζε θαη ηελ
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ε νπνία δείρλεη φηη επεξεάδεη αθφκε φιεο ηηο εθθξάζεηο ηεο πξνζσπηθήο θαη θνηλσληθήο
δσήο. Οη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ θαίλεηαη λα επεξεάδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη ζαθψο θαη απφ άιινπο παξάγνληεο πνπ έρνπλ επηπηψζεηο ζηηο
επηηπρίεο θαη ζηηο απνηπρίεο ηνπο κέζα ζηηο αίζνπζεο ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ.
Δ βαζηθή αξρή ηεο αληηαπηαξρηθήο εθπαίδεπζεο ζπκπίπηεη κε ηηο επηζηεκνληθέο απφςεηο ησλ
ςπρνιφγσλ θαη παηδαγσγψλ ησλ ηειεπηαίσλ δχν αηψλσλ, νη νπνίνη δηαθεξχηηνπλ φηη ε ςπρηθή ηζνξξνπία ελφο
παηδηνχ είλαη ζπλδεδεκέλε άκεζα κε ην πιαίζην πνπ ραξαθηεξίδεη ην νηθνγελεηαθφ θαη ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Ώπφ
ηελ απηαξρηθή απζεληία νθείινπκε λα πεξάζνπκε ζηελ θηιειεχζεξε παηδαγσγηθή, φπνπ νη εζηθνί θαλφλεο
κπνξνχλ λα γίλνπλ αληηιεπηνί απφ ην παηδί κε ηε κέζνδν ηεο αηηηνιφγεζεο θαη φρη κε ηελ απηαξρηθή ή ηελ
ηηκσξεηηθή κέζνδν.
ην ζεκείν απηφ θαίλεηαη ν ζεκαληηθφο ξφινο ησλ γνλέσλ θαη ε ζηελή ζρέζε πνπ έρεη ην ζρνιείν κε ην
νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ζηνλ ζρεκαηηζκφ ησλ πξνηχπσλ πνπ επηιέγεη ην παηδί κέζα απφ απηφ ην πεξηβάιινλ
κέζα απφ ηε ζέζε θαη ην θχξνο πνπ δηαζέηεη ν ξφινο ηνπ παηέξα, ηεο κεηέξαο, ηνπ δαζθάινπ. Κάζε πξνζπάζεηα
απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ απνηεινχλ ηα πεξηβάιινληα απηά λα πηνζεηήζνπλ έλα δεκνθξαηηθφ θαη θηιειεχζεξν
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ηξφπν ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζην παηδί, ζεβφκελνη ηελ απζχπαξθηε ππφζηαζή ηνπ θαη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ,
κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζε κηα θαιχηεξε εμειηθηηθή πνξεία ηεο ειιεληθήο νηθνγέλεηαο θαη ηεο ειιεληθήο
εθπαίδεπζεο γεληθφηεξα.
Δ κέηξεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ επηδφζεσλ θαη ηεο αληίιεςεο πνπ έρνπλ νη καζεηέο γηα ην ζρνιηθφ
πεξηβάιινλ κπνξεί λα δψζεη απνηειέζκαηα γηα ηε δεκηνπξγία πξνηάζεσλ θαη ην ζρεδηαζκφ κεηαξξπζκηζηηθψλ
θηλήζεσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. Σα εκπφδηα πνπ εκθαλίδνληαη ζε θάζε αιιαγή κπνξεί λα αθνξνχλ
ηκήκαηα ηεο θνηλσλίαο πνπ ζίγνληαη, ζπλδηθαιηζηηθά φξγαλα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ή λα κελ κπνξνχλ λα
ζπλδεζνχλ κε ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο απαηήζεηο πνπ έρνπλ νη καζεηέο αιιά θαη νη γνλείο απφ ηελ εθπαίδεπζε.
Γηα λα γίλνπλ νη αιιαγέο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ κηα λέα θνηλσληθή θαη ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα ζηε
ζχγρξνλε Βιιάδα, ζα ρξεηαζηεί ρξφλνο, αλνηρηφο δηάινγνο, εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, αιιαγή λννηξνπίαο θαη
εμέιημε ζε πνιηηηζηηθφ, θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν, απφ φια ηα εκπιεθφκελα κέξε ζηε δηαδηθαζία ηεο
εθπαίδεπζεο.
Σα κέηξα πνπ κπνξνχλ λα πηνζεηεζνχλ γηα ηελ αιιαγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνλ
πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ζηελ ειεπζεξηαθή θαη αληηαπηαξρηθή εθπαίδεπζε αθνξνχλ ηφζν ζηελ νξγάλσζε ηεο
παηδείαο απφ ηνπο θεληξηθνχο θξαηηθνχο θνξείο κέρξη ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ην δηνηθεηηθφ
πξνζσπηθφ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Οη εκπεηξίεο εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ άιισλ ρσξψλ θαη νη αιιαγέο ζε
επίπεδν πιηθνχ, ππνδνκψλ, επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη δηαρείξηζεο ηεο κάζεζεο κε ηερλνινγηθά κέζα
θαη πεηξακαηηζκνχο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζηελ δηακφξθσζε λένπ θιίκαηνο ζην ζρνιείν θαη λα νδεγήζνπλ
ζε κηα λέα πξαγκαηηθφηεηα κέζα ζηελ ηάμε. ε κηα λέα ζρνιηθή ηάμε πνπ ζα επηθξαηεί ν δηάινγνο, ε
νκαδηθφηεηα, ην πλεχκα αλαθάιπςεο θαη εκπηζηνζχλεο ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ. Πνπ ζα πξνάγεηαη ε
ζπκκεηνρή ζε ζπιινγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ε αλάιεςε επζχλεο ζε ξφινπο νκάδαο. ε απηφ ην ζρνιείν
κπνξεί λα βξνχκε πνιιά θνηλά ζηνηρεία κε ην ζρνιείν πνπ ίδξπζε ν Ώ. . Νει ζε κηα επνρή πνπ θπξηαξρνχζε
ζηα ζρνιεία ε απηαξρηθή εθπαίδεπζε θη φκσο κπφξεζε λα ππνζηεξίμεη ηηο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ ειεχζεξνπ
ζρνιείνπ θαη λα δεκηνπξγήζεη απφθνηηνπο ηνπ άκεξρηι νη νπνίνη δειψλνπλ φηη έδεζαλ κηα πνιχ έληνλε
παηδηθή ειηθία, εμειίρζεθαλ ζε ψξηκνπο θαη ππεχζπλνπο ελήιηθεο θαη βίσζαλ ηελ ειεπζεξία κέζα ζην ζρνιείν.
πκπεξαζκαηηθά νθείινπκε φινη, δάζθαινη, γνλείο, καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί λα απηφβειηησλφκαζηε, λα αλαπηχζζνπκε ηε δεκηνπξγηθφηεηά καο θαη λα ζεβφκαζηε ηελ ειεπζεξία ηε δηθή καο θαη ηνπ
θάζε αλζξψπνπ, λα ιεηηνπξγνχκε κε νκαδηθφ θαη αιιειέγγπν πλεχκα θαη λα αλαδεηθλχνπκε ηελ νκνξθηά ηεο
δηαθνξεηηθφηεηάο καο θαη ηεο αλζξψπηλεο θχζεο καο.
Οη πξνζπάζεηεο γηα κηα εθπαίδεπζε κε ίζα δηθαηψκαηα, κε ειεχζεξε πξφζβαζε θαη δσξεάλ παηδεία πνπ
ζέβεηαη θαη ππνζηεξίδεη ηηο αλάγθεο θαη ηηο δεμηφηεηεο θάζε παηδηνχ, πξνζθέξνληάο ηνπ ρψξν γηα λα κπνξέζεη
λα αλαπηχμεη ηελ απηφ-κφξθσζή ηνπ θαη λα ραξάμεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ ηδηαίηεξε πνξεία ζηνλ θφζκν, νθείινπλ
λα ζπλερηζηνχλ.
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Ο αληίθηππνο ηεο δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (ΑΏΑ) - πνπ νξίδεηαη σο φιεο νη πξνζπάζεηεο
δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ γηα λα επεξεάζνπλ ηελ ηθαλφηεηα, ηα θίλεηξα θαη ηηο επθαηξίεο ησλ εξγαδνκέλσλ – ζηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ, έρεη αλαγλσξηζηεί επξέσο. Πξφζθαηα ε ΑΏΑ
αλαγλσξίζηεθε απφ ηνπο Vetemanetal., (2014), σο βαζηθφ ζηνηρείν ζηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο ησλ ζρνιείσλ.
Έηζη κέζσ απηήο, απμάλνληαο ηελ ηθαλφηεηα θαη ηε δέζκεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, απμάλεηο ηηο επηδφζεηο ηνπο
πξάγκα πνπ έρεη ζαλ παξεπφκελν ηα πςειφηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ. Βλψ
αλαγλσξίδεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ε αλάγθε εθαξκνγήο ηεο δηαρείξηζεο αλζξψπηλσλ πφξσλ ζηα ζρνιεία, ε
ΑΏΑ εμαθνινπζεί λα είλαη ζρεηηθά αλεπαξθήο ζηνλ ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ηνκέα θαη θαίλεηαη φηη είλαη
δχζθνιν λα εθαξκνζηεί κε ζπζηεκαηηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα
κειεηεζεί ε ρξήζε ηεο ζπλέληεπμεο σο εξγαιείν πξφζιεςεο αιιά θαη εμέιημεο ζηειερψλ πξσηνβάζκηαο θαη
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Βιιάδα. πσο επεζήκαλαλ επίζεο ν Rebore (2010) θαη ν DeArmond (2013)
θαη φπσο δήισζαλ πξνεγνπκέλσο αξθεηνί ζπγγξαθείο, θαίλεηαη φηη νη ππεχζπλνη γηα ηε ράξαμε εθπαηδεπηηθήο
πνιηηηθήο θαζψο θαη νη εθπαηδεπηηθνί εγέηεο δελ δηαζέηνπλ ζπζηεκαηηθή θαη ζπλνιηθή άπνςε γηα ηε δηαρείξηζε
ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ. Ίζσο κε ηελ πιεξέζηεξε θαη νξζφηεξε δηθή ηνπο κφξθσζε θαη ζπλερή επηκφξθσζε, ην
ηειηθφ απνηέιεζκα λα ήηαλ αξθεηά δηαθνξεηηθφ. Γηα ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο, 157 εθπαηδεπηηθνί ζπκπιήξσζαλ
εξσηεκαηνιφγηα, ηα νπνία αλαιχζεθαλ ζηε ζπλέρεηα κε ηε βνήζεηα ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ SPSS. Σα
απνηειέζκαηα αλέδεημαλ ηελ πξνυπεξεζία, ηα πξνζφληα θαη ηηο δεμηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, σο θξηηήξηα γηα
ηελ πξφζιεςε θαη αλάδεημε ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο, ελψ ε ζπλέληεπμε σο εξγαιείν πξφζιεςεο θξίζεθε σο
θαηάιιειε ζε πεξίπησζε κφλν πνπ δελ ππάξρνπλ ππνθεηκεληθά ή θνκκαηηθά θξηηήξηα. ΐαζηζκέλνη ζηα
απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο πξνηείλνπκε ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε λα ιακβάλνπλ πεξηζζφηεξε
επηκφξθσζε ζε δηνηθεηηθά ζέκαηα θαη ε επηινγή ηνπο λα γίλεηαη κε βάζε ηα πξνζφληα ηνπο θαη φρη κε
θνκκαηηθά ή νπνηαδήπνηε άιια κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα.
Λέμεηο θιεηδηά: Αηαρείξεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε,
πξφζιεςε, εμέιημε
ΔΗΑΓΧΓΖ
Βλψ αλαγλσξίδεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ε αλάγθε γηα ζρνιεία γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηαρείξηζεο ησλ
αλζξψπηλσλ πφξσλ (DeArmond et al., 2009), ε Αηαρείξεζε Ώλζξψπηλνπ Απλακηθνχ εμαθνινπζεί λα είλαη
ζρεηηθά αλεπαξθήο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνκέα θαη θαίλεηαη φηη είλαη δχζθνιν λα εθαξκνζηεί κε ζπζηεκαηηθφ θαη
απνηειεζκαηηθφ ηξφπν (DeArmond, 2013; Smylie et al., 2004). πγθεθξηκέλα, ηα ζρνιεία θαηέβαιαλ πνιιέο
πξνζπάζεηεο ζηελ εθαξκνγή εληαίσλ πξαθηηθψλ - φπσο ηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε
βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ πξφζιεςεο θαη επηινγήο ή νη απνδνρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο επηδφζεηο - αιιά ηα
απνηειέζκαηα απηψλ ησλ πξνζπαζεηψλ παξακέλνπλ ειάρηζηα σθέιηκα (Isore, 2009; Smylie et al., 2004). Λφγνη
γη‟ απηφ κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ: κηα θαθή ζχλδεζε κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ πξαθηηθψλ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ,
φπσο ε ακνηβή θαη ε αμηνιφγεζε ζρεηηθά κε ηηο επηδφζεηο (Rebore, 2010), ην γεγνλφο φηη νη άλζξσπνη πνπ
πξέπεη λα εθαξκφζνπλ ηελ πνιηηηθή δελ δηαζέηνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο (Liu & Moore
Johnson, 2006) θαη ην γεγνλφο φηη νη πξαθηηθέο Αηαρείξεζεο Ώλζξψπηλνπ Απλακηθνχ - π.ρ. πξνγξάκκαηα
θαηάξηηζεο - πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Runhaar & Sanders, 2013). πσο
δήισζαλ πξνεγνπκέλσο αξθεηνί ζπγγξαθείο, θαίλεηαη φηη νη ππεχζπλνη γηα ηε ράξαμε πνιηηηθήο θαη νη
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εθπαηδεπηηθνί εγέηεο δελ δηαζέηνπλ ζπζηεκαηηθή θαη ζπλνιηθή άπνςε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ
(DeArmond, 2013; Rebore, 2010).
Παξάιιεια κε φ, ηη ζπκβαίλεη ζηελ πξάμε, ζηελ εθπαηδεπηηθή βηβιηνγξαθία δίλεηαη ειάρηζηε ελλνηνινγηθή
πξνζνρή ζηε δπλαηφηεηα ζπζρέηηζεο ησλ πξαθηηθψλ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα
δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ην νπνίν πεξηιακβάλεη δηαζπλδεδεκέλεο πξαθηηθέο (DeArmond,
2013;Vekeman et al., 2014). Σαπηφρξνλα, ε ινγνηερλία Αηαρείξεζεο Ώλζξψπηλνπ Απλακηθνχ θπξηαξρείηαη απφ
κειέηεο πνπ δηεμάγνληαη ζε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο, αγλνψληαο ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ δεκφζην ηνκέα
(Knies et al., 2015). ε κηα πξνζπάζεηα λα γεθπξσζνχλ νη εθπαηδεπηηθέο επηζηήκεο θαη νη επηζηήκεο αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ, ε εξγαζία απηή δηεξεπλά ελλνηνινγηθά πψο κπνξεί λα δηακνξθσζεί ε δηαρείξηζε ησλ αλζξσπίλσλ
πφξσλ πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζνχλ ηα ζρνιεία ζηε δεκηνπξγία ελφο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πςειήο πνηφηεηαο κε
δεζκεπκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο.
ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ
Σν θχξην εξεπλεηηθφ πξφβιεκα είλαη λα κειεηεζεί ε ρξήζε ηεο ζπλέληεπμεο σο εξγαιείν πξφζιεςεο αιιά θαη
εμέιημεο ζηειερψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν εξεπλεηηθφο
ζθνπφο, πξέπεη λα απαληεζνχλ ηα αθφινπζα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα:
1. Ση πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςηλ θαηά ηελ πξφζιεςε θαη εμέιημε ζηειερψλ ηεο Βθπαίδεπζεο;
2. Πνηα θξηηήξηα γηα ηελ πξφζιεςε θαη εμέιημε ζηειερψλ ηεο Βθπαίδεπζεο ζα ζεσξνχληαη αληηθεηκεληθά;
3. Πνηα ε ζεκαζία ηεο ζπλέληεπμεο γηα ηελ πξφζιεςε θαη εμέιημε ζηειερψλ ηεο Βθπαίδεπζεο;
Πξνζιήςεηο θαη θαηάξηηζε
Δ πξφζιεςε ζεκαίλεη ηελ πξνζέιθπζε αηφκσλ πνπ δεηνχλ ηελ εξγαζία πνπ είλαη αλνηθηή. Ο ζηφρνο είλαη λα
πξνζειθπζνχλ ππνςήθηνη κε πξνζφληα. Οη πξνζιήςεηο ζρεηίδνληαη κε απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο δηαρείξηζεο
ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, πνπ ζπλδένληαη ζπλήζσο κε ηελ πξνζέιθπζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο πνζφηεηαο ηνπ
πξνζσπηθνχ πνπ απαηηείηαη γηα ην ζχζηεκα. Δ πηπρή μεθηλάεη γηα ην δηνξηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ. Γεληθά, ε
πξφζιεςε γίλεηαη απφ ηξεηο θχξηεο πεγέο.
Μέζα απφ εθαξκνγέο: Μέζσ ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο θ.ι.π. Δ επηινγή ηνπ πξνζσπηθνχ γεληθφηεξα,
αιιά θαη ε επηινγή πξνζσπηθνχ ζην ζρνιηθφ ζχζηεκα είλαη πνιχ ζεκαληηθή. Ο θχξηνο ζηφρνο ηεο δηαδηθαζίαο
επηινγήο είλαη λα πξνζδηνξηζηεί ν θαηαιιειφηεξνο ππνςήθηνο πνπ ζα θαιχςεη ηελ θελή ζέζε ζην ζρνιείν.
πλέληεπμε Πξνζσπηθνχ: Δ ζπλέληεπμε είλαη κία απφ ηηο δεκνθηιείο ηερληθέο επηινγήο πξνζσπηθνχ ζε θάζε
νξγαληζκφ ή επηρείξεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρνιείνπ. Βίλαη ην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο πξνζπάζεηαο λα
ηνπνζεηεζεί ην ζσζηφ άηνκν ζηε ζσζηή δνπιεηά (ζέζε).
Σνπνζέηεζε Πξνζσπηθνχ: Δ ζηειέρσζε ηνπ ζρνιείνπ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί
ε δηδαζθαιία θαη λα δηαηεξεζεί ην ππάξρνλ πξφγξακκα. ηαλ ν αηηψλ πξνζήιζε ζε ζπλέληεπμε θαη βξέζεθε
δηνξηζκέλνο, ηνπ δίλεηαη κηα επηζηνιή. Μεηά απφ απηφ, ηα άηνκα απηά απνζηέιινληαη ζε δηάθνξα ζρνιεία γηα
λα γεκίζνπλ ηηο θελέο ζέζεηο θαη λα ηαρπδξνκήζνπλ πίζσ ηελ επηζηνιή νη ππεχζπλνη ησλ ζρνιείσλ.
Βπαγσγή Πξνζσπηθνχ: Έλα λέν κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ πξέπεη λα εηζαρζεί ηππηθά ζην ζρνιηθφ ζχζηεκα φρη
κφλν γηα λα δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή ζπλέρεηά ηνπ, αιιά θαη γηα λα ειαρηζηνπνηήζεη ην πξφβιεκα ηεο
πξνζαξκνγήο πνπ θαλνληθά αληηκεησπίδεη ην λέν κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ πξφζιεςεο θαη επηινγήο, έλαο νξγαληζκφο είλαη ηειηθά ζηελ επράξηζηε
ζέζε λα απνθηήζεη έλαλ λέν ππάιιειν, αιιά δελ ζεκαίλεη φηη ν ππάιιεινο είλαη πιήξσο έηνηκνο λα εθηειέζεη
φια ηα δεδνκέλα θαζήθνληα θαη λα είλαη πηζηφο ζε κηα λέα δνπιεηά γηα ην ππφινηπν ηεο δσήο ηνπ ή ηνπιάρηζηνλ
γηα 5-10 ρξφληα. Χο εθ ηνχηνπ, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα θάλεηε έλαλ λέν ππάιιειν λα εξσηεπηεί ηελ εηαηξεία
απφ ηα πξψηα βήκαηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία εξγαζίαο θαη λα θξαηεζεί απηφο ν εξγαδφκελνο ζηελ
εηαηξεία γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί ε ζσζηή ζηξαηεγηθή γηα ηε δηαηήξεζε
ησλ εξγαδνκέλσλ, είλαη ζεκαληηθφ λα δνζεί πξνζνρή ζηηο αλάγθεο ηνπο θαη λα αμηνινγεζνχλ δηάθνξα εξγαιεία
πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζε απηή ηε δηαδηθαζία.
Ζ ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
Ο ζθνπφο κηαο δηαδηθαζίαο επηινγήο είλαη λα επηιέμεη ηνλ ππνςήθην πνπ ζα εθηειέζεη επηηπρψο ηα θαζήθνληα
ηεο δηαθεκηδφκελεο ζέζεο θαη ζα ην θάλεη θαιχηεξα απφ φινπο ηνπο άιινπο ππνςεθίνπο.
Ο πίλαθαο επηινγήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα ζεηξά εξγαιείσλ επηινγήο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα
πξνβιέπνπλ επηηπρεκέλεο επηδφζεηο ζηελ εξγαζία. Δ επηηξνπή επηινγήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα απνδείμεη ηε
ινγηθή ησλ εξγαιείσλ επηινγήο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ απαηηνχκελσλ
ηθαλνηήησλ. Δ δηαδηθαζία επηινγήο κπνξεί λα απεηθνληζηεί σο εμήο:
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Επιλεγμζνθ ομάδα (Επιτροπι) επιλογισ

Αιτιςεισ που παρελιφκθςαν

Λίςτα τελικϊν αιτοφντων (φντομθ λίςτα)

υνζντευξθ και ςχόλια για όλουσ τουσ αιτοφντεσ (όςουσ ζχουν προτεραιότθτα ι
μθ)

Η ςφςταςθ τθσ επιτροπισ επιλογισ βαςίηεται αποκλειςτικά ςτα ςχετικά
πλεονεκτιματα των αιτοφντων

Λιψθ απόφαςθσ επιλογισ

ιεο νη θελέο ζέζεηο πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο ηνπ ηκήκαηνο πνπ
νξίδνληαη ζηνλ παξφληα νδεγφ θαη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο ζρεηηθέο ππνπξγηθέο εληνιέο.
Δ επηινγή ζε δηαθεκηδφκελεο ζέζεηο θαζνξίδεηαη απνθιεηζηηθά κε βάζε ηελ αμία πνπ αμηνινγείηαη ζε ζρέζε κε
ηα θξηηήξηα επηινγήο ηεο ζέζεο πνπ πξφθεηηαη λα πιεξσζεί. Οη εξγαδφκελνη κε θαζεζηψο πξνηεξαηφηεηαο /
αλαπξνζαξκνγήο ζα πξέπεη λα παξαρσξνχλ (δίλνπλ) ζπλέληεπμε γηα νπνηαδήπνηε ζέζε γηα ηελ νπνία είλαη
ππνςήθηνη θαη ζεσξνχληαη επί ηεο νπζίαο ελαληίνλ φισλ ησλ αηηνχλησλ.
Οη αθφινπζεο αξρέο ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηε δηαδηθαζία επηινγήο:
 Σα θξηηήξηα επηινγήο ζρεηίδνληαη κε ηηο εξγαζίεο πνπ πξέπεη λα εθηειεζηνχλ, απαιιαγκέλα απφ
πξνθαηαιήςεηο, ηεθκεξησκέλα θαη δηαζέζηκα ζε φινπο ηνπο αηηνχληεο.
 Οη δεμηφηεηεο, νη γλψζεηο θαη νη ηθαλφηεηεο ηνπ αηηνχληνο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο εξγαζίεο πνπ πξέπεη
λα εθηειεζζνχλ, αμηνινγνχληαη κε αμηνπηζηία.
 Οη κέζνδνη επηινγήο ζρεηίδνληαη κε ηηο εξγαζίεο πνπ πξέπεη λα εθηειεζηνχλ.
 Οη απνθάζεηο θαη νη δηαδηθαζίεο παξέρνπλ δηαδηθαζηηθή δηθαηνζχλε.
 Οη απνθάζεηο είλαη ηεθκεξησκέλεο θαη κπνξνχλ λα αλαζεσξεζνχλ.
 Αηαηεξείηαη ε δένπζα εκπηζηεπηηθφηεηα.
 ινη νη αηηνχληεο ιακβάλνπλ δίθαηε κεηαρείξηζε αλεμάξηεηα απφ ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά.
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Καηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ αηηνχλησλ, ηα κέιε ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ φηη δελ
εηζάγνπλ άκεζεο ή έκκεζεο δηαθξίζεηο. Σα κέιε ηνπ πάλει ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηηο κεξνιεςίεο, ηηο
παξαδνρέο θαη ηα ζηεξεφηππα πνπ κπνξεί λα παξεκπνδίζνπλ ηελ επηινγή ηνπ θαιχηεξνπ ππνςήθηνπ γηα ηε
ζέζε. Σα κέιε ηνπ πάλει ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηηο πνηθίιεο νδνχο εκπεηξίαο θαη πξνζεγγίζεσλ πνπ κπνξνχλ
λα πξνζθέξνπλ νη ππνςήθηνη άλδξεο θαη γπλαίθεο ζηηο ζπλεληεχμεηο θαη ζην ρψξν εξγαζίαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλζξψπσλ κε δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ θαη γισζζηθφ ππφβαζξν θαη ησλ αηφκσλ κε
αλαπεξία. Ώπηή ε πνιπκνξθία πξέπεη λα ζεσξείηαη σο ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα θαη δελ ζα πξέπεη ζε θακία
πεξίπησζε λα κεηψλεη ηελ εθηίκεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ αηηνχληνο γηα ηε ζέζε.
Σα κέιε ηνπ πάλει ζα πξέπεη λα επηθεληξψλνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο, ηηο δεμηφηεηεο, ηηο γλψζεηο, ηηο δπλαηφηεηεο
θαη ηα πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζέζε θαη φρη ζηελ αξραηφηεηα, ηε δηάξθεηα ηεο εκπεηξίαο ή ηελ
εμνηθείσζε κε ηε ζέζε. Ώπηφ είλαη ζεκαληηθφ γηαηί αλ εζηηάζεηε πάξα πνιχ ζηε δηάξθεηα θαη ηε ζπλέρεηα ηεο
εκπεηξίαο, κπνξεί λα έρεη αξλεηηθφ αληίθηππν ζηα άηνκα πνπ θάλνπλ δηαθνπέο ζηελ ζηαδηνδξνκία ηνπο γηα
νηθνγελεηαθνχο ιφγνπο θαη ζε εθείλνπο πνπ δελ είραλ ηελ επθαηξία λα «ελεξγήζνπλ» ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε.
Οη δηεπζπληέο θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο πξέπεη λα απνθεχγνπλ θάζε πξαγκαηηθή, δπλεηηθή ή αληηιεπηή
ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απφθαζεο επηινγήο. Μπνξεί λα
πξνθχςεη ζχγθξνπζε φηαλ ζα κπνξνχζε επιφγσο λα γίλεη αληηιεπηφ φηη έλαο θχξηνο/α ή κέινο ηεο νκάδαο
επεξεάδεηαη απφ ην ηδησηηθφ ζπκθέξνλ ηεο δηεπθφιπλζεο ηεο απαζρφιεζεο (γηα παξάδεηγκα, ε απαζρφιεζε
ελφο κέινπο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ). ηαλ κπνξεί λα ππάξμεη αληίιεςε πεξί πηζαλήο επλνηνθξαηίαο θαη
κεξνιεςίαο, γηα λα κεηξηαζηεί ν θίλδπλνο ν θχξηνο-α ή θαη ην κέινο ηνπ πάλει ζα πξέπεη λα απνκαθξπλζεί απφ
ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία επηινγήο ή θαη απφ ηελ επηινγή γεληθφηεξα.
Δ ζηειέρσζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ κε ηα αξκφδηα θαη απνηειεζκαηηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε είλαη πνιχ
ζεκαληηθή, θαζψο ν δηεπζπληήο είλαη ε θηλεηήξηα δχλακε θαη ν θνξπθαίνο παξάγνληαο πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ
επηηπρία ή ζηελ απνηπρία ησλ ζρνιηθψλ ζηφρσλ. Δ θεληξηθή δηνίθεζε, κέζσ ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ,
δηακνξθψλεη νξηζκέλα θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ησλ ζηειερψλ, κε βάζε ηελ αξραηφηεηα γεληθφηεξα, ηελ
αξραηφηεηα ζηα εθπαηδεπηηθά θαζήθνληα θαη ηα πξνζφληα πνπ εθείλε ζεσξεί θαηάιιεια (Γαιάλεο, 2015).
Χζηφζν, ην θξάηνο πξέπεη λα δηακνξθψζεη θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο αμηνθξαηίαο, ηεο
δηαθάλεηαο θαη ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο (Παπαρξήζηνπ, 2009). Σα θξηηήξηα επηινγήο πξέπεη λα πξνζδηνξίδνπλ ηα
απαηηνχκελα πξνζφληα γηα λα επηιέγεηαη ν ππνςήθηνο σο θαηαιιειφηεξνο απφ ηνπο ζπλππνςεθίνπο ηνπ. Δ
αμηνθξαηηθή επηινγή ησλ ζηειερψλ ζα πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηελ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ κε ηα πιένλ
εμεηδηθεπκέλα επηζηεκνληθά πξνζφληα θαη ζηελ απφδνζε φισλ ησλ πξνζφλησλ πνπ ζεσξεηηθά έρνπλ θαη πνπ
ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα ηεο θαηερφκελεο ζέζεο (Παπαρξήζηνπ, 2009), αλ θαη ν Γεσξγνγηάλλεο (2005),
ππνζηεξίδεη φηη «αλ θαη ιέγεηαη απφ θαηξφ ζε θαηξφ γηα αμηνθξαηηθή αμηνιφγεζε ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο
απφ νπνπδήπνηε, είλαη ζαθέο φηη ζηελ ηζηνξία ηεο λενειιεληθήο εθπαίδεπζεο δελ ππήξμε πνηέ αμηνθξαηηθή
επηινγή ζε εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, αθνχ ηα θξηηήξηα επηινγήο, φπσο δείρλνπλ ηα θξηηήξηα ηεο εθπαίδεπζεο
(δειαδή ην Π.Α. 25/2002), δελ ζπκπίπηνπλ κε εθείλα πνπ απαηηνχληαη απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο».
Ώλακθηζβήηεηα, φκσο, ε επηινγή ησλ ζηειερψλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη απφ ηελ άπνςε απηή ε επηινγή ησλ
δηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, είλαη έλα δχζθνιν θαη ζχλζεην έξγν (ππξνπνχινπ, 2010). Δ πεξηγξαθή
ηεο εξγαζίαο απνπζηάδεη εληειψο, φπσο θαη ην πεξηερφκελν ησλ επζπλψλ, νη ππνρξεψζεηο, νη αξκνδηφηεηεο, νη
ζπλζήθεο εξγαζίαο. Δ έιιεηςε απηή πεξηνξίδεη ηελ ηθαλφηεηα πξνζδηνξηζκνχ θαη αμηνιφγεζεο ησλ ζέζεσλ θαη
ησλ πξνζφλησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξσζή ηνπο (αΎηεο, 2005).
Ο βαζηθφο ππξήλαο ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο είλαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ ζεκαληηθνχ ξφινπ ηνπ δηεπζπληή ζηε
ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ απφ άηνκα πνπ επηζπκνχλ κηα ηέηνηα ζέζε. Δ θαηαλφεζε ησλ ηδηαίηεξσλ
ραξαθηεξηζηηθψλ κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ε πξνζπκία θαη ε ηθαλφηεηα λα ελεξγνχλ πάληα ππφ ην πξίζκα ηνπ
ηη είλαη θαιφ γηα ην ζρνιείν θαη φρη βάζεη πξνζσπηθψλ ζπκθεξφλησλ ή θηινδνμηψλ. Με βάζε απηφ ην γεληθφ
πιαίζην, ηα βαζηθά θξηηήξηα επηινγήο γηα ηελ επηινγή ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ έρνπλ σο εμήο
(Μαδεκιήο, 2014):
α. Αηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή ηθαλφηεηα: είλαη ε απνδεδεηγκέλε ηθαλφηεηα απνηειεζκαηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ
δηαζέζηκσλ νηθνλνκηθψλ, πιηθψλ θαη αλζξψπηλσλ πφξσλ ηνπ ζρνιείνπ πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ην φξακα
θαη νη ζηφρνη ηνπ ζρνιείνπ.
β. Αηνηθεηηθή εκπεηξία: είλαη ε απνδεδεηγκέλε γλψζε δηαρείξηζεο φισλ ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ πνπ
ραξαθηεξίδνπλ ηε ζέζε δηαρείξηζεο κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο.
γ. Αεμηφηεηεο αλζξψπηλεο ζρέζεο: είλαη ε απνδεδεηγκέλε ηθαλφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ λα εμαζθαιίδεη έλα
πεξηβάιινλ κάζεζεο επράξηζην γηα φινπο, ρσξίο δηαθξίζεηο θαη απνθιεηζκφ, λα αλαπηχζζεη δηαπξνζσπηθέο
ζρέζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηε ζπλεξγαζία, αιιειεγγχε, ζεβαζκφ ηφζν κε ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ
ζρνιείνπ φζν θαη κε ηνπο καζεηέο θαη ηνπο γνλείο, πνπ έρνπλ άκεζε ή έκκεζε επαθή κε ην ζρνιείν.
δ. Πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηθαλφηεηεο θαηάξηηζεο: Υαξαθηεξηζηηθά φπσο ε δηνξαηηθφηεηα, ε
επξεκαηηθφηεηα, ε επειημία ζεσξνχληαη ζεκαληηθά, θαζψο θαη ε απνδεδεηγκέλε ηθαλφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ λα
θξνληίδεη θαη λα δηαζθαιίδεη ηελ πνηφηεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ζε θάζε ηάμε.
ε. Απλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο: είλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ λα ζπλεξγάδεηαη ηφζν κε ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ
φζν θαη κε ηνπο νκφβαζκνπο αιιά θαη ηνπο αλσηέξνπο ηνπ, ηφζν ζε ηνπηθφ φζν θαη ζε θεληξηθφ επίπεδν.
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ζη. πκβνιηθή δηάζηαζε ηνπ ξφινπ: είλαη ε απνδεδεηγκέλε ηθαλφηεηα λα δείμεη φηη ν ππνςήθηνο κπνξεί λα
πξνσζήζεη ζεκαληηθέο αμίεο, θαζψο θαη λα ππνζηεξίμεη θαη λα πξνσζήζεη δξάζεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ.
δ. Πνιηηηζηηθή δηάζηαζε ηνπ ξφινπ: είλαη ε απνδεδεηγκέλε ηθαλφηεηα ηνπ ππνςήθηνπ λα θαηαιάβεη ηη ζεκαίλεη
έλα απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν θαη λα νδεγήζεη ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα, λα εκπλεχζεη ην φξακα γηα ην ζρνιείν θαη
ζε άιινπο ελδηαθεξφκελνπο, λα πξνσζήζεη ηνπο θνηλνχο ζηφρνπο θαη αμίεο ηνπ ζρνιείνπ, θξνληίδνληαο λα
θεθαιαηνπνηήζεη δεκηνπξγηθά ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ δπλακηθνχ φισλ ησλ καζεηψλ.
ε. Ώληαπφθξηζε ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο: ε ηθαλφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ λα ιακβάλεη ππφςε ην
θνηλσληθφ πεξηβάιινλ εληφο ηνπ νπνίνπ ππνρξενχηαη λα εξγαζηεί θαη ε ηθαλφηεηα λα ζπλεξγάδεηαη κε άιινπο
παξάγνληεο φηαλ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ην ζρνιείν.
Ζ ΔΡΔΤΝΑ
Δ έξεπλα είλαη έλα νπζηαζηηθφ κέξνο ηεο δηαηξηβήο, θαζψο κφλν έλα ζεσξεηηθφ πιαίζην δελ αξθεί γηα λα
θαηαλνεζεί πψο κπνξνχλ λα βειηησζνχλ νξηζκέλεο δηαδηθαζίεο. Βπηπιένλ, ζήκεξα ν θφζκνο αιιάδεη πνιχ
γξήγνξα θαη νη άλζξσπνη πξέπεη λα ζπκβαδίδνπλ κε ηηο επνρέο θαη πξέπεη επνκέλσο λα δηεμάγνπλ δηάθνξεο
έξεπλεο γηα λα αμηνινγήζνπλ ηηο επηδφζεηο ηνπ εξγαδνκέλνπ, ηεο εηαηξείαο, ηνπ νξγαληζκνχ, λα νηθνδνκήζνπλ
λέεο ζηξαηεγηθέο θαη λα βειηηψζνπλ ηε δηαδηθαζία εξγαζίαο.
χκθσλα κε ηνπο Krishnaswami&Satyaprasad (2010), ε έξεπλα απιά ζεκαίλεη αλαδήηεζε γεγνλφησλ απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο θαη ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα. Τπάξρεη επίζεο επηζηεκνληθφο νξηζκφο ηεο έξεπλαο πνπ
ζρεδηάζηεθε απφ ηνλ Kerlinger (1986, 10), θαη νξίδεη ηελ έξεπλα σο ηελ ειεγρφκελε, εκπεηξηθή θαη θξηηηθή
δηεξεχλεζε ησλ ππνζεηηθψλ πξνηάζεσλ γηα ηηο ππνηηζέκελεο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ. Ο
νξηζκφο πνπ παξνπζηάδεηαη απνθαιχπηεη νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο έξεπλαο: είλαη κηα ζπζηεκαηηθή θαη
θξηηηθή δηεξεχλεζε, απνζθνπεί ζηελ εμήγεζε ελφο θαηλνκέλνπ, είλαη αληηθεηκεληθή θαη ινγηθή, θαη βαζίδεηαη ζε
εκπεηξηθά ζηνηρεία.
Αλάιπζε Απνηειεζκάησλ
Γεληθά-δεκνγξαθηθά
•
•
•
•

Σν 68,2% ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη εθπαηδεπηηθνί Ώ/ζκηαο θαη ην 31,8% ΐ/ζκηαο εθπαίδεπζεο
Σν 52,9% ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη άλδξεο θαη ην 44,6% γπλαίθεο. Διηθηαθά, ην 47,1% είλαη κεηαμχ 46
θαη 55 εηψλ, ην 29,3% 36-45 εηψλ, ην 21,7% σο 35 εηψλ θαη ην 0,6% άλσ ησλ 55 εηψλ.
Σν 45,9% έρνπλ νινθιεξψζεη κφλν ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (ΏΒΕ/ΣΒΕ), ελψ ην 29,3% έρνπλ
κεηαπηπρηαθφ, ην 22,3% εμνκνίσζε θαη ην 1,9% είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ
Σν 15,9% έρεη ζέζε ζηειέρνπο

Τπνθεηκεληθά θξηηήξηα πξφζιεςεο θαη εμέιημεο ζηειερψλ εθπαίδεπζεο
•
•

•

Σν 77 % είπαλ πσο πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςηλ κέηξηα σο πάξα πνιχ ε Βθπαηδεπηηθή ππεξεζία πέξαλ
ηεο απαηηνχκελεο, ην 80,3% ε Αηδαθηηθή Τπεξεζία πέξαλ ηεο απαηηνχκελεο, ην 74,6% ην Αηδαθηνξηθφ
Αίπισκα, ην 86,7% ν Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ θαη ην 53,5% ην 2ν Πηπρίν
Γηα ην 67,5% ζεκαληηθή είλαη ε Βπηκφξθσζε (ΒΛΜΒ,ΒΛΑΒ,ΠΏΣΒ), γηα ην 58,7% ε Βμάκελε
Βπηκφξθσζε, γηα ην 67,1% ε Βηήζηα επηκφξθσζε, γηα ην 87,3% ε Σξίκελε Βπηκφξθσζε, γηα ην 95,5%
ε Πηζηνπνηεκέλε επηκφξθσζε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο Ώ επηπέδνπ θαη γηα ην 93,6% ε Πηζηνπνηεκέλε
επηκφξθσζε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο ΐ επηπέδνπ
Γηα ην 89,7% ζεκαληηθή είλαη ε γιψζζα επηπέδνπ ΐ2 θαη ε γιψζζα επηπέδνπ πάλσ απφ ΐ2, γηα ην
56,6% ε πκκεηνρή ζε νκάδεο ζπγγξαθήο βηβιίσλ ζρεηηθά κε εθπαίδεπζε, γηα ην 52,2% ηα Άξζξα ζε
έγθξηηα πεξηνδηθά κε θξηηέο, γηα ην 61,2% ε πκκεηνρή ζε νκάδεο ζπγγξαθήο δηδαθηηθψλ βηβιίσλ, γηα
ην 65,6% νη Βηζεγήζεηο ζε ζπλέδξηα θαη γηα ην 72,6% ε πλέληεπμε

Αληηθεηκεληθά θξηηήξηα πξφζιεςεο θαη εμέιημεο ζηειερψλ εθπαίδεπζεο
•
•
•

Σν 83,4% ζεσξεί κέηξηα-πάξα πνιχ αληηθεηκεληθή ηε Αηδαθηηθή Τπεξεζία πέξαλ ηεο απαηηνχκελεο, ην
76,5% ην Αηδαθηνξηθφ Αίπισκα, ην 85,3% ην Μεηαπηπρηαθφ ηίηινο ζπνπδψλ θαη ην 77,6% ηελ
Βπηκφξθσζε (ΒΛΜΒ,ΒΛΑΒ,ΠΏΣΒ)
Σν 76,4% ζεσξεί αληηθεηκεληθή ηελ Βηήζηα επηκφξθσζε, ην 75,1% ηελ Βμάκελε Βπηκφξθσζε, ην
52,3% ηελ Σξίκελε επηκφξθσζε, ην 91,8% ηελ Πηζηνπνηεκέλε επηκφξθσζε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο Ώ
επηπέδνπ θαη ην 93,1% ηελ Πηζηνπνηεκέλε επηκφξθσζε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο ΐ επηπέδνπ
Σν 47,2% ζεσξεί αληηθεηκεληθή ηε πκκεηνρή ζε νκάδεο ζπγγξαθήο βηβιίσλ ζρεηηθά κε εθπαίδεπζε,
ην 44,6% ηα Άξζξα ζε έγθξηηα πεξηνδηθά κε θξηηέο, ην 48,4% ηε πκκεηνρή ζε νκάδεο ζπγγξαθήο
δηδαθηηθψλ βηβιίσλ, ην 66,8% ηηο Βηζεγήζεηο ζε ζπλέδξηα, ην 52,3% ηε πλέληεπμε, ην 89,1% ηελ
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Ξέλε γιψζζα θαη ην 91% ηελ Πξνυπεξεζία σο ζηέιερνο (ππνδηεπζπληήο, δηεπζπληήο ζρνιείνπ,
Αηεπζπληήο εθπαίδεπζεο, ζρνιηθφο ζχκβνπινο)
εκαζία ζπλέληεπμεο ζηελ πξφζιεςε θαη εμέιημε ζηειερψλ εθπαίδεπζεο
•

•

•

•
•

•
•

•

Σν 68,4% ζπκθσλεί πσο ν Αηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πξέπεη λα εθιέγεηαη απφ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ηεο, ην 94,2% πσο ν Αηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πξέπεη λα έρεη ζεηεία απφ 1 έσο
4 ρξφληα, ην 51,3% πσο ν Αηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πξέπεη λα έρεη ζεηεία απφ 5 έσο 10 ρξφληα
θαη ην 7,7% πσο ν Αηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πξέπεη λα έρεη ηζφβηα ζεηεία
Σν 88,6% ζεσξεί πσο ν Αηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πξέπεη λα αμηνινγείηαη αλά 3 ρξφληα, ην
92,4% πσο ν Αηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πξέπεη λα έρεη Ώλψηαηεο ζπνπδέο ζρεηηθά κε ηε
Αηνίθεζε ηεο Βθπαίδεπζεο, ην 9,6% πσο ν Αηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο δελ είλαη απαξαίηεην λα
είλαη εθπαηδεπηηθφο
Σν 77,7% πσο ν ρνιηθφο χκβνπινο πξέπεη λα έρεη ζεηεία απφ 1 έσο 4 ρξφληα, ελψ ην 40,2% ζεσξεί
πσο ν ρνιηθφο χκβνπινο πξέπεη λα έρεη ζεηεία απφ 5 έσο 10 ρξφληα θαη ην 5,1% πσο ν ρνιηθφο
χκβνπινο πξέπεη λα έρεη ηζφβηα ζεηεία. χκθσλα κε ην 92,2% ν ρνιηθφο χκβνπινο πξέπεη λα
αμηνινγείηαη αλά 3 ρξφληα
χκθσλα κε ην 91,8% ν Αηεπζπληήο εθπαίδεπζεο πξέπεη λα έρεη ηζφβηα ζεηεία, ελψ ζχκθσλα κε ην
33,1% ν Αηεπζπληήο εθπαίδεπζεο πξέπεη λα αμηνινγείηαη αλά 3 ρξφληα
Δ ζπλέληεπμε, γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ζεσξείηαη έλα ζεκαληηθφ θξηηήξην γηα ηελ πξφζιεςε ζηειερψλ
δηνίθεζεο. Σν 63,1% ζεσξεί πσο απηφ πξέπεη λα ηζρχεη θαη γηα ηα ζηειέρε ηεο Βθπαίδεπζεο. Οη ιφγνη
γη‟απηφ είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο εηνηκφηεηαο, ε αμηνιφγεζε ησλ αληηθεηκεληθψλ γλψζεσλ, ε ζσζηή
αμηνιφγεζε βηνγξαθηθνχ θαη πξνζφλησλ θ.α. Χζηφζν, ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο δελ πξνηείλεηαη ε
ζπλέληεπμε είλαη ηα ππνθεηκεληθά ή θαη ηα θνκκαηηθά θξηηήξηα κε ηα νπνία ζπλήζσο γίλεηαη
Σν 49,1% ζεσξεί πσο ε επηινγή Αηεπζπληψλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ γίλεηαη κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν ζε
κέηξην σο κεγάιν βαζκφ
Σν 18,2% ζεσξεί φηη ε ζχλζεζε ησλ ΠΤΠΒ/ΠΤΑΒ είλαη επαξθήο, ελψ απφ ηνπο ππφινηπνπο, ην
32,8% ζεσξεί φηη ζα έπξεπε λα ζπκκεηέρεη ζ‟απηφ ν Βθπξφζσπνο ζπιιφγνπ Ααζθάισλ/ΒΛΜΒ, ην
16,8% ν Αηθαζηηθφο Ώληηπξφζσπνο, ην 13,7% ν Βθπξφζσπνο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ην 16,8% ν
ρνιηθφο ζχκβνπινο, ην 10,7% ν Βθπξφζσπνο Έλσζεο Γνλέσλ θαη ην 9,2% θάπνην άιιν κέινο
Χο πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο θαη εμέιημεο ζηειερψλ Πξσηνβάζκηαο θαη
Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, αλαθέξζεθε θπξίσο ην λα ππάξρεη 20εηήο πξνυπεξεζία ζηελ ηάμε
θαζψο θαη ε ζεηεία λα είλαη ηεηξαεηήο, λα ιακβάλεηαη ππφςηλ ε ζέζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη άιια
φπσο ε αμηνιφγεζε ησλ δηνηθεηηθψλ πξνζφλησλ, ε ηεηξαεηήο ζεηεία, ε εκπεηξία, ε πξφζιεςε κε βάζε
ηα πξνζφληα θ.ι.π

πζρεηίζεηο
•
•

•

Σν θχιν, ε ειηθία, ην επίπεδν ζπνπδψλ, ε πξνυπεξεζία ζηελ εθπαίδεπζε αιιά θαη ε πξνυπεξεζία ζε
ζέζε δηεπζπληηθή αιιά θαη ε θαηνρή ζέζεο ζηειέρνπο ζρεηίδνληαη κε θάπνηα απφ ηα θξηηήξηα πνπ
πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςηλ θαηά ηελ πξφζιεςε θαη εμέιημε ζηειερψλ ηεο Βθπαίδεπζεο
Δ ειηθία, ην επίπεδν ζπνπδψλ, ε πξνυπεξεζία ζηελ εθπαίδεπζε αιιά θαη ε πξνυπεξεζία ζε ζέζε
δηεπζπληηθή ζρεηίδνληαη κε ην πφζν αληηθεηκεληθά ζεσξνχληαη θάπνηα απφ ηα θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα
ιακβάλνληαη ππφςηλ θαηά ηελ πξφζιεςε θαη εμέιημε ζηειερψλ ηεο Βθπαίδεπζεο, αθφκα θαη κε ηελ
άπνςε γηα ηε ζέζε πνπ πξέπεη λα έρεη ε ζπλέληεπμε ζηελ πξφζιεςε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, γηα ην αλ ε
επηινγή Αηεπζπληψλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ γίλεηαη κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν θαη γηα ην αλ ε ζχλζεζε ησλ
ΠΤΠΒ/ΠΤΑΒ είλαη επαξθήο.
ια ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκθσλία ησλ ζπκκεηερφλησλ κε θάπνηα
ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηε ζεηεία θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ δηεπζπληή κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο

πδήηεζε (I)
•

•

Σα πξνζφληα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππ‟ φςηλ θαηά ηελ πξφζιεςε θαη εμέιημε ζηειερψλ ηεο
Βθπαίδεπζεο είλαη θπξίσο ε Βθπαηδεπηηθή ππεξεζία πέξαλ ηεο απαηηνχκελεο, ε Αηδαθηηθή Τπεξεζία
πέξαλ ηεο απαηηνχκελεο, ην Αηδαθηνξηθφ Αίπισκα, ν Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ, ε
Πηζηνπνηεκέλε επηκφξθσζε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο Ώ επηπέδνπ, ε Πηζηνπνηεκέλε επηκφξθσζε ζηηο λέεο
ηερλνινγίεο ΐ επηπέδνπ, ε γιψζζα επηπέδνπ ΐ2 θαη ε γιψζζα επηπέδνπ πάλσ απφ ΐ2, ε Σξίκελε
Βπηκφξθσζε θαη ε πλέληεπμε.
Κξηηήξηα γηα ηελ πξφζιεςε θαη εμέιημε ζηειερψλ ηεο Βθπαίδεπζεο πνπ ζεσξνχληαη ζε κεγαιχηεξν
βαζκφ αληηθεηκεληθά, ε παξνχζα έξεπλα αλέδεημε ηε Αηδαθηηθή Τπεξεζία πέξαλ ηεο απαηηνχκελεο, ην
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Αηδαθηνξηθφ Αίπισκα, ην Μεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ, ηελ Βπηκφξθσζε (ΒΛΜΒ,ΒΛΑΒ,ΠΏΣΒ),
ηελ Βηήζηα επηκφξθσζε, ηελ Βμάκελε Βπηκφξθσζε, ηελ Πηζηνπνηεκέλε επηκφξθσζε ζηηο λέεο
ηερλνινγίεο Ώ θαη ΐ επηπέδνπ, ηελ Ξέλε γιψζζα θαη ηελ Πξνυπεξεζία σο ζηέιερνο (ππνδηεπζπληήο,
δηεπζπληήο, Αληήο εθπαίδεπζεο, ζρνιηθφο ζχκβνπινο).
πδήηεζε (II)
•

ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη γηα ηελ επηινγή ησλ δηεπζπληψλ:
– α) φιεο νη κεηαβνιέο πξνθχπηνπλ απφ αιιαγέο ζηε δηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο ή είλαη
απνηέιεζκα πξαθηηθψλ αληηθξνπφκελεο ξχζκηζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο κεηαξξχζκηζεο
– β) δελ ππάξρνπλ επί ηνπ παξφληνο νπζηψδεηο πξνυπνζέζεηο, θαζψο ηα ζπγθεθξηκέλα πξνζφληα
θάζε ππνςήθηνπ ζεσξνχληαη εθ ησλ πζηέξσλ σο θξηηήξην γηα ηελ ηειηθή επηινγή

πκπεξάζκαηα-Πξνηάζεηο
•
•
•
•

Δ πξφζιεςε, ε επηινγή θαη ε ηνπνζέηεζε εηδηθεπκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ δελ πξέπεη λα δηαθπβεχεηαη,
εάλ ζέινπκε λα έρνπκε επηηπρία
Πξέπεη λα απμεζεί ε πεξίνδνο εθπαίδεπζεο, θπξίσο ζηνλ θιάδν ηεο δηνίθεζεο, θαζψο απηφ ζα
βνεζήζεη θαη ζα επηηξέςεη ζηνπο ππνςήθηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα έρνπλ πεξηζζφηεξα αθαδεκατθά
πξνζφληα ζε δηνηθεηηθά ζέκαηα
Σα άηνκα πνπ δελ δηαζέηνπλ ηα αλάινγα πξνζφληα πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη απφ δηεπζπληηθέο ζέζεηο
ΐαζηζκέλνη ζηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο πξνηείλνπκε ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε λα
ιακβάλνπλ πεξηζζφηεξε θαη πιεξέζηεξε επηκφξθσζε θαη ε επηινγή ηνπο λα γίλεηαη κε βάζε ηα
πξνζφληα ηνπο θαη φρη κε θνκκαηηθά ή νπνηαδήπνηε άιια κε- αληηθεηκεληθά θξηηήξηα.
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ABSTRACT
ηφρνο ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο είλαη ε παξνπζίαζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο πινπνίεζε ελφο λένπ
ειεθηξνληθνχ εχρξεζηνπ εξγαιείνπ – κνλαδηθνχ γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα - ηνπ γξακκαηηθνχ δηνξζσηή, πνπ
πξνβαίλεη ζηε κνξθνινγηθή θαη ζπληαθηηθή αλάιπζε θξάζεσλ, πξνηάζεσλ θαη ιέμεσλ κε ζθνπφ ηε δηφξζσζε
γξακκαηηθψλ θαη πθνινγηθψλ ιαζψλ. Σν ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ έρεη δεκηνπξγεζεί βάζεη ηεο ιεπηνκεξνχο
θαηαγξαθήο ησλ ιαζψλ ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ. Σν ινγηζκηθφ πξνζεγγίδεη ηε γξαπηή κνξθή ηεο γιψζζαο φπσο
πεξηγξάθεηαη ζηηο ξπζκίζεηο ηεο Γξακκαηηθήο (Σξηαληαθπιιίδεο, 1965). Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο
απηήο αλαγθαία είλαη κηα ηππηθή γξακκαηηθή, κηα αθεξεκέλε δνκή, δειαδή, κηα ηππηθή γιψζζα. Δ γξακκαηηθή
απηή απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν θαλφλσλ θαη έλα ζχλνιν πεπεξαζκέλνπ κήθνπο ζηνηρείσλ (ζπκβνινζεηξψλ)
θαη ν ζπγθεθξηκέλνο θνξκαιηζκφο, ν Mnemosyne, είλαη έλαο θνξκαιηζκφο γξακκαηηθψλ ελνπνίεζεο πνπ
επηηξέπεη λα νξηζηνχλ κνξθνζπληαθηηθά ζρήκαηα επαίζζεηα πεξηερνκέλνπ - ζπκθξαζηηθέο γξακκαηηθέο- πνπ
ππαθνχεη ζηε ινγηθή ησλ Βλνπνηεηηθψλ Γξακκαηηθψλ(Chomsky, 1956; 1965). Ο θνξκαιηζκφο απηφο
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλαγλψξηζε πνιπιεθηηθψλ φξσλ θαζψο θαη γηα ηελ πινπνίεζε ειεθηξνληθψλ
εξγαιείσλ (γξακκαηηθψλ) κε ζηφρν ηελ απηφκαηε εμαγσγή πιεξνθνξίαο. Ο γξακκαηηθφο δηνξζσηήο αλαιχεη
κηθξέο θξαζηηθέο ελφηεηεο, κηθξνχο ζπλδπαζκνχο ιέμεσλ. Σέηνηεο κηθξέο θξαζηηθέο ελφηεηεο είλαη ην
νλνκαηηθφ θαη ην ξεκαηηθφ ζχλνιν, πνπ ζηε ζπλέρεηα ρσξίδνληαη ζε κηθξφηεξεο ελφηεηεο κέρξηο φηνπ θηάζνπκε
ζηηο κεκνλσκέλεο ιέμεηο. ιε απηή ηε ζπληαθηηθή γλψζε κπνξνχκε λα ηελ κνληεινπνηήζνπκε κε εηδηθνχ ηχπνπ
γξακκαηηθέο, ηηο γξακκαηηθέο ρσξίο ζπκθξαδφκελα (context-free grammar) θαη ηηο γξακκαηηθέο κε
ζπκθξαδφκελα (context-sensitive grammar). Ο δηνξζσηήο δελ αλαιχεη νξζέο πξνηάζεηο αιιά πξνζπαζεί λα
«αλαθαιχςεη» ιαλζαζκέλεο πνπ έρνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ πεξηγξαθεί. ηνρεχεη ζηε δηφξζσζε αιιά θαη ζηελ
απιή ελεκέξσζε ηνπ ρξήζηε. Ο ρξήζηεο ελεξγνπνηεί ή απελεξγνπνηεί ηελ αλάινγε επηινγή αλάινγα κε ηηο
απαηηήζεηο ηνπ θεηκέλνπ πνπ ζέιεη λα ρξεζηκνπνηήζεη. ΐάζε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ δηνξζσηή απνηειεί ην
ειεθηξνληθφ κνξθνινγηθφ ιεμηθφ Neurolingo, έλα ιεμηθφ 5 επηπέδσλ κε ηνπιάρηζηνλ 90.000 ιήκκαηα θαη
1.200.000 θιηηηθνχο ηχπνπο κε πιεξνθνξία: νξζνγξαθηθή, κνξθεκαηηθή, κνξθνζπληαθηηθή, θαη πθνινγηθή
(Gakis et al, 2012). Μείδνλ πξφβιεκα απνηέιεζε ε ιεμηθή αζάθεηα, πξντφλ ηεο κνξθνινγίαο ηεο ειιεληθήο
γιψζζαο (Gakis et al. 2013). Έηζη ζρεδηάζηεθε ν ζρνιηαζηήο κε ακηγψο γισζζνινγηθά θξηηήξηα φπνπ ε ιεμηθή
αζάθεηα απνηεινχζε εκπφδην ζηελ απνηχπσζε ιαζψλ. Οη βαζηθέο πεξηνρέο γξακκαηηθψλ ιαζψλ είλαη: ηνληζκφο
θαη ζηίμε, ηειηθφ -λ, πθνινγία, πξνβιήκαηα θαζηεξσκέλεο γξαθήο ιέμεσλ/θξάζεσλ, πξνβιήκαηα θιίζεο,
δεηήκαηα ιεμηινγίνπ, ιάζε νξζνγξαθηθήο ζχγρπζεο, ιάζε ζπκθσλίαο, ιάζε ζχληαμεο θαη πεξηπηψζεηο ιαζψλ
κε πην εμεηδηθεπκέλε δηαρείξηζε ηεο νξζνγξαθηθήο δηφξζσζεο. Δ νπζηαζηηθή αμηνιφγεζε ηνπ ινγηζκηθνχ έγηλε
κε ηελ παξάιιειε δηφξζσζε ησλ ίδησλ θεηκέλσλ απφ ηνλ δηνξζσηή θαη ηνλ άλζξσπν-δηνξζσηή. Δ επεμεξγαζία
έδεημε φηη ζε έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ν γξακκαηηθφο δηνξζσηήο πξνζεγγίδεη ηε δηφξζσζε ηνπ αλζξψπνπ.
πγθξηλφκελνο κε δηνξζσηέο άιισλ γισζζψλ απνδεηθλχεη φηη πεξηιακβάλεη ηα ζρεδηφηππά ηνπο.
Λέμεηο θιεηδηά: Τπνινγηζηηθή γισζζνινγία, γξακκαηηθφο δηνξζσηήο
1. Ζ Γιψζζα σο αληηθείκελν κειέηεο απφ ηνλ Ζ/Τ
Δ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ε έληαμή ηεο ζε πνιινχο ηνκείο ηεο δσήο είρε σο επαθφινπζν λα
ζπκπεξηιάβεη ζηνλ ηνκέα έξεπλάο ηεο θαη ηε γιψζζα. Χο εθ ηνχηνπ γίλνληαη πξνζπάζεηεο ψζηε ε θπζηθή
γιψζζα λα κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί θαη λα αλαιπζεί απφ ηνλ ππνινγηζηή. Δ πξνζέγγηζε κηαο γιψζζαο απφ ηνλ
Δ/Τ αλαπαξηζηάηαη ππνινγηζηηθά κε ηε βνήζεηα θαλφλσλ θξαζηηθήο δνκήο (phrase structure rules), (Chomsky,
1965). Σν ζηνηρείν πνπ πξνζδηνξίδεη ηνλ ζπληαθηηθφ ξφιν ηεο ιέμεο είλαη ην ΜηΛ (major feature) (Pollard &
Sag, 1987). Έηζη ζηνλ ρψξν ηεο γισζζηθήο έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο έρνπλ αλαπηπρζεί κε ηε βνήζεηα ηεο
ηερλνινγίαο εθαξκνγέο πνπ αθνξνχλ: α) ζηελ αλάπηπμε εξγαιείσλ επεμεξγαζίαο θπζηθήο γιψζζαο
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(ΟΡΘΟΓΡΏΦΟ, ΘΔΏΤΡΟ, ΤΛΛΏΐΕΣΔ), β) ζηα πνιχγισζζα ιεμηθά, γ) ζηελ αλαγλψξηζε θαη
ζχλζεζε θσλήο, δ) ζηα ζπζηήκαηα ειεχζεξεο αλαδήηεζεο θεηκέλνπ κε γισζζηθή ππνζηήξημε, ε) ζηελ απηφκαηε
κεραληθή κεηάθξαζε, ζη) ηελ απηφκαηε ζεκαηνινγηθή δηαρείξηζε θεηκέλσλ, δ) ζηελ έμππλε νπηηθή αλαγλψξηζε
ραξαθηήξσλ (OCR), ε) ζηα πξνρσξεκέλα κνληέια δηαπξνζσπηθνχ θαη δηαιφγνπ αλζξψπνπ - Δ/Τ θ.ά (Daiute,
1985).
Σν εξγαιείν φκσο πνπ απνπζίαδε απφ ηελ επεμεξγαζία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ήηαλ ν γξακκαηηθφο
δηνξζσηήο, έλα πξντφλ πνπ βαζίδεηαη θαηαξρήλ ζηε ιεπηνκεξή θαηαγξαθή, αλάιπζε θαη ηππνπνίεζε ησλ ιαζψλ
ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ επηζήκαλζε (κε θνξκαιηζηηθφ ηξφπν) ησλ γξακκαηηθψλ ιαζψλ.
ην παξφλ άξζξν παξνπζηάδεηαη παξνπζηάδεηαη ν θνξκαιηζκφο πινπνίεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε
(Mnemosyne) φπσο θαη νη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ ππνινγηζηηθή
επεμεξγαζία ηεο. Ο θνξκαιηζκφο απηφο έρεη ήδε ρξεζηκνπνηεζεί γηα αλαγλψξηζε πνιπιεθηηθψλ φξσλ θαζψο θαη
γηα ηελ πινπνίεζε ειεθηξνληθψλ εξγαιείσλ (γξακκαηηθψλ) κε ζηφρν ηελ απηφκαηε εμαγσγή πιεξνθνξίαο.
ηφρνο απηήο ηεο επεμεξγαζίαο θαη ηνπ γισζζηθνχ απηνχ εξγαιείνπ είλαη φινη νη ρξήζηεο ηεο γιψζζαο (θαη φρη
κφλν απηνί πνπ έρνπλ ηελ ειιεληθή σο κεηξηθή γιψζζα) λα κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα φρη κφλνλ ηε
ιεηηνπξγία ησλ δηαθφξσλ κεξψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο γιψζζαο αιιά θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγνχλ νη
κεραληζκνί ηεο γισζζηθήο αλάιπζεο θαηά ηελ θαηάθηεζε θαη γεληθφηεξα θαηά ηε γισζζηθή πξαγκάησζε.
Οη βαζηθέο πεξηνρέο γξακκαηηθψλ ιαζψλ φπνπ παξεκβαίλεη ν γξακκαηηθφο δηνξζσηήο είλαη: 1) ζέκαηα
ηνληζκνχ θαη ζηίμεο, 2) ηειηθφ -λ, 3) πθνινγηθά δεηήκαηα (ξεκαηηθνί ηχπνη ζε πεξηπηψζεηο δηπινηππίαο,
θιηηηθνί ηχπνη), 4) δεηήκαηα θαζηεξσκέλεο γξαθήο ιέμεσλ ή θξάζεσλ ηεο λέαο ειιεληθήο γιψζζαο
(ζηεξεφηππεο θξάζεηο, ιφγηνη ηχπνη), 5) δεηήκαηα θιίζεο (ιαλζαζκέλνη θιηηηθνί ηχπνη νλνκάησλ ή ξεκάησλ είηε
ιφγσ άγλνηαο είηε ιφγσ ζχγρπζεο), 6) δεηήκαηα ιεμηινγίνπ (πεξηπηψζεηο ελλνηνινγηθήο ζχγρπζεο, ειιεληθέο
απνδφζεηο μέλσλ ιέμεσλ, πιενλαζκφο, ρξήζε εζθαικέλεο θξάζεο ή ιέμεο), 7) δεηήκαηα νξζνγξαθηθήο
ζχγρπζεο (νκφερεο ιέμεηο), 8) δεηήκαηα ζπκθσλίαο (ζέκαηα αζπκθσλίαο ζηνηρείσλ ηεο νλνκαηηθήο ή ηεο
ξεκαηηθήο θξάζεο), 9) δεηήκαηα ζχληαμεο (ζχληαμε ξεκάησλ) θαη 10) πεξηπηψζεηο ιαζψλ πνπ απαηηνχλ πην
εμεηδηθεπκέλε δηαρείξηζε νξζνγξαθηθήο δηφξζσζεο.
2. Ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο
2.1 Αζάθεηα
Δ αζάθεηα παξαηεξείηαη ζε θάζε θπζηθή γιψζζα θαη είλαη ηδηαίηεξα εκθαλήο ζε κηα γιψζζα φπσο ε
Βιιεληθή κε ηηο πνιιέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηελ πνιππινθφηεηα ζηελ θιηηηθή παξαγσγή. ππνινγηζηή ε ιεμηθή
αζάθεηα έρεη άκεζε ζρέζε κε ηνλ ηξφπν αλαπαξάζηαζεο θαη νξγάλσζεο ησλ ιεμηινγηθψλ δεδνκέλσλ (Boguraev
& Pustejovsky, 1990), απφ ηνλ νπνίν πξνθχπηεη φηη ιεμηθά αζαθείο είλαη δχν ή πεξηζζφηεξεο ιέμεηο κε θνηλφ
νξζνγξαθηθφ ηχπν πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθά ιήκκαηα ή/θαη δηαθέξνπλ ζε έλα ή πεξηζζφηεξα
κνξθνζπληαθηηθά ραξαθηεξηζηηθά (θπξίσο φζνλ αθνξά ην κέξνο ηνπ ιφγνπ). Δ ιεμηθή αζάθεηα είλαη πξντφλ ηεο
πινχζηαο κνξθνινγίαο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. Βίλαη δπλαηφλ, γηα παξάδεηγκα, ην ιήκκα ελφο ξήκαηνο λα
πεξηιακβάλεη κέρξη θαη 250-300 ηχπνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηχπσλ ησλ δχν θσλψλ (ελεξγεηηθή,
παζεηηθή), θαζψο θαη ησλ πξνθνξηθψλ ηχπσλ πνπ απηφ έρεη ζηελ θιηηηθή ηνπ παξαγσγή. Ώληίζηνηρα ην ιήκκα
ελφο επηζέηνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη κέρξη θαη 100 ηχπνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηχπσλ πνπ
παξάγνληαη ζηα παξαζεηηθά ηνπ (Gakis et al. 2013).
Χο εθ ηνχηνπ ηχπνο απαληήζεηο έρεη ιεμηθή αζάθεηα, γηαηί κπνξεί λα είλαη ξήκα (<[απαληψ]) ή
νπζηαζηηθφ (<[απάληεζε]). Βπίζεο ν ηχπνο καηηψλ έρεη ιεμηθή αζάθεηα γηαηί πξνέξρεηαη απφ δηαθνξεηηθά
ιήκκαηα (<[κάηη], [καηηά]). Βπηπιένλ, ν ηχπνο θφξε παξνπζηάδεη ιεμηθή αζάθεηα, επεηδή είλαη αζαθήο σο πξνο
ηελ πηψζε (νλνκαζηηθή ή αηηηαηηθή ή θιεηηθή) 44 κέζα ζην ίδην ιήκκα [θφξε] θαη φρη επεηδή έρεη πνιπζεκία
(θνξίηζη || θφξε καηηνχ).
ηαλ ε επεμεξγαζία ηεο θπζηθήο γιψζζαο γίλεηαη απφ ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα, ππάξρνπλ πνιιέο
πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο παξνπζηάδεηαη αζάθεηα ηφζν σο πξνο ην κέξνο ηνπ ιφγνπ -θάηη πνπ είλαη θχξην
ραξαθηεξηζηηθφ (major feature) (Pollard & Sag, 1987)- φζν θαη σο πξνο ηα επηκέξνπο κνξθνινγηθά
ραξαθηεξηζηηθά (attributes) πνπ κπνξεί λα έρεη έλαο ιεθηηθφο ηχπνο.
ηαλ ην κέξνο ηνπ ιφγνπ κηαο ιέμεο είλαη αζαθέο, ν ππνινγηζηήο πξέπεη λα εμεηάζεη φινπο ηνπο
πηζαλνχο ζπληαθηηθνχο ηεο ξφινπο θαη, ζηελ πεξίπησζε πνπ ελεξγνπνηνχληαη πεξηζζφηεξνη απφ έλαλ θαλφλεο,
λα παξάγεη φιεο ηηο θξαζηηθέο δνκέο πνπ απηνί ππαγνξεχνπλ, κε ηελ ειπίδα φηη κφλν κία αλάιπζε ηειηθά ζα
44

Σςγκπηηιζμόρ (ζςγσώνεςζη καηαλήξεων διαθοπεηικών κλίζεων ζ' έναν ηύπο).
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επηηχρεη. Ώπηφ φκσο πξνυπνζέηεη ηελ επηηπρία ζηελ αλαγλψξηζε γεηηνληθψλ δνκψλ, γεγνλφο πνπ είλαη
ακθίβνιν, αλ ζεσξήζνπκε φηη θαη απηέο κπνξεί λα πεξηέρνπλ αζαθή ζπζηαηηθά (Orphanos, 2000).
Οη ακθίζεκνη ηχπνη ζα ραξαθηεξηζηνχλ κνξθνζπληαθηηθά απφ έλαλ ζρνιηαζηή (tagger) (Dermatas et
al.1985; Brill, 1992; Orphanos & Tsalidis(1999); Papageorgiou et al., 2000). Βπηπιένλ ν ζρνιηαζηήο (tagger) ζα
πξνζπαζήζεη λα «καληέςεη» ηα κνξθνζπληαθηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ιέμεο (ηνπιάρηζηνλ ην κέξνο ηνπ ιφγνπ)
αθφκε θαη γηα ηνπο ιεμηθνχο ηχπνπο πνπ δελ ραξαθηεξίδνληαη απφ θαλέλα κνξθνζπληαθηηθφ ραξαθηεξηζκφ
(attribute). Ώπηφ ζα γίλεη αλ εμεηάζεη θπξίσο ην γισζζηθφ πεξηβάιινλ ηεο (ηηο ιέμεηο πνπ πξνεγνχληαη ή/θαη
έπνληαη). Καη‟ απηφ ηνλ ηξφπν ζα νινθιεξσζεί ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ιεμηθνχ θαη ε κεηέπεηηα αλάιπζε θαη
εμαγσγή ηεο κνξθνζπληαθηηθήο πιεξνθνξίαο ζα ζηεξίδεηαη ζε αιεζή δεδνκέλα.
2.2 Διεπζεξία κεηαθίλεζεο φξσλ (free-word-order)
Δ λέα ειιεληθή ραξαθηεξίδεηαη απφ «ειεπζεξία» κεηαθίλεζεο ησλ φξσλ ηεο πξφηαζεο. Υαξαθηεξηζηηθφ
γλψξηζκά ηεο, δειαδή, είλαη νη ραιαξνί ζπλεθηηθνί δεζκνί ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο πξφηαζεο. Ώπηφ
ζεκαίλεη φηη ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο πξφηαζεο (νλνκαηηθή θξάζε ή ξεκαηηθή θξάζε ή πξνζεηηθή θξάζε θηι.)
φπσο επίζεο θαη ηα δνκηθά ζηνηρεία ησλ ζπζηαηηθψλ απηψλ (νπζηαζηηθφ ή άξζξν ή ξήκα θηι.) δελ ππφθεηληαη ζε
θαλφλεο, αιιά είλαη δπλαηφ λα θαηαιάβνπλ δηάθνξεο ζέζεηο κέζα ζηελ πξφηαζε ζέζε. Δ πξφηαζε: Ο Γηψξγνο
αγαπά ηε Μαξία κπνξεί λα δεισζεί κε πέληε αθφκε ηξφπνπο: 1. αγαπά ηε Μαξία ν Γηψξγνο, 2. ν Γηψξγνο ηε
Μαξία αγαπά, 3. ηε Μαξία ν Γηψξγνο αγαπά, 4. ηε Μαξία αγαπά ν Γηψξγνο, 5. αγαπά ν Γηψξγνο ηε Μαξία. Σν
ζηνηρείν απηφ θάλεη πην πνιχπινθε ηελ ππνινγηζηηθή επεμεξγαζία ηεο ειιεληθήο θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ
γξακκαηηθνχ δηνξζσηή.
3. ρεδηαζκφο ηεο εθαξκνγήο
Έλα ηέηνην εξγαιείν απνηειεί θαηλνηφκν θαη αλαγθαίν εξγαιείν γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα ηφζν γηα ηνπο
καζεηέο φζν θαη γηα ηνπο απινχο ρξήζηεο ηεο γιψζζαο.
Ο γξακκαηηθφο δηνξζσηήο ππεξβαίλεη ηα ππάξρνληα εξγαιεία θαη εμεηάδεη θαη ειέγρεη «νξζνγξαθηθά»
θάζε ιέμε μερσξηζηά, αιιά θαη ζε ζρέζε κε ην άκεζν πεξηβάιινλ ηεο, π.ρ. ηελ πξφζεζε κε ην νπζηαζηηθφ, ην
άξζξν κε ην επίζεην θαη ην νπζηαζηηθφ, ην ξήκα κε ηηο αλησλπκίεο θαη ην ζπκπιήξσκά ηνπ θηι. Ο ζπληαθηηθφο
έιεγρνο επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηνλ εληνπηζκφ ησλ ηχπσλ πνπ πεξηγξάθνληαη σο πξνβιεκαηηθνί (κνξθνινγηθά
ή πθνινγηθά). Ώλ ε ιέμε ή ε θξάζε έρεη πξάγκαηη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ επηβάιινπλ νη ρξεζηκνπνηνχκελνη
θαλφλεο ζπληαθηηθνχ ειέγρνπ, ηφηε ζεσξείηαη ζσζηή. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, είηε πξνηείλνληαη ηα ζσζηά
ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. ε ίδηα ιέμε ζε άιιε πηψζε: πιεγέλησλ πεξηνρψλ ην δηνξζψλεη ζε πιεγεηζψλ πεξηνρψλ) είηε
πξνηείλεηαη κηα άιιε ιέμε κε ηα ζσζηά ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. πην θαιχηεξνο ζα δηνξζσζεί ζε: πην θαιφο).
Ο ζπληαθηηθφο δηνξζσηήο έρεη ζρεδηαζηεί έηζη, ψζηε λα επηζεκαίλεη θαη ηελ πθνινγηθή δηαθνξνπνίεζε
ησλ ιεθηηθψλ ηχπσλ. Ώπηφ ζεκαίλεη φηη ν γξακκαηηθφο δηνξζσηήο βαζίδεηαη ζην ειεθηξνληθφ κνξθνινγηθφ
ιεμηθφ ζην νπνίν ε θιηηηθή αλαπαξαγσγή θάζε ιήκκαηνο επηηξέπεη ηε κνξθνινγηθή πνηθηιία ησλ ηχπσλ (π.ρ.
«γπξλάλε», «γπξλάλ», «γπξλνχλ», «γπξλνχλε» ή «αγαλαρηνχλ», «αγαλαρηνχλε» θαη «αγαλαθηνχλ»,
«αγαλαθηνχλε») (Ενξδαλίδνπ, 1992). Καη‟ απηφ ηνλ ηξφπν ν ρξήζηεο ζα κπνξεί λα επηιέγεη εθ ησλ πξνηέξσλ ην
χθνο θεηκέλνπ πνπ επηζπκεί θαη, θαηά ζπλέπεηα, λα έρεη θαη ηνλ αλάινγν έιεγρν χθνπο απφ ηνλ γξακκαηηθφ
δηνξζσηή.
Τπάξρεη επηπιένλ ε δπλαηφηεηα δηεπθφιπλζεο ηνπ ρξήζηε, θαζψο ζα ελεκεξψλεηαη γηα ηε ζεκαζία
κηαο ιέμεσο ε νπνία είλαη νκφερε ή «πξντφλ» ελλνηνινγηθήο ζχγρπζεο θαη, σο εθ ηνχηνπ, κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηείηαη ιαλζαζκέλα ζε ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ.
Ο γξακκαηηθφο δηνξζσηήο επεθηείλεη ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ απφ ην επίπεδν ηεο ιέμεο ζην επίπεδν ηεο
θξάζεο, γεγνλφο πνπ απμάλεη εθζεηηθά ηελ πνιππινθφηεηα ελφο ηέηνηνπ εξγαιείνπ. Δ δπζθνιία έγθεηηαη θπξίσο
ζην γεγνλφο φηη ν δηνξζσηήο αλαγλσξίδεη ηηο ιαλζαζκέλεο -γξακκαηηθά- θξάζεηο ηεο λέαο ειιεληθήο. Ώλ
ιεθζνχλ ππφςε θαη νη εγγελείο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο λέαο ειιεληθήο, ε ιεηηνπξγηθφηεηα απηνχ ηνπ εξγαιείνπ
θαζίζηαηαη αθφκε πην ζχλζεηε. Ο γξακκαηηθφο δηνξζσηήο κέζσ ελφο κελνχ επηινγψλ κπνξεί λα πξνζθέξεη ηε
δπλαηφηεηα επηινγήο επηπέδνπ γιψζζαο ή θεηκεληθνχ είδνπο κε ζθνπφ λα θαιχπηεη αθφκε θαη ηηο πην
εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ. Ώπνηειεί πνιχηηκν εξγαιείν γηα φζνπο δηδάζθνληαη ηελ ειιεληθή γιψζζα
(είηε σο πξψηε είηε σο δεχηεξε) αθνχ, εθηφο ηεο αλίρλεπζεο ησλ γξακκαηηθψλ ιαζψλ, ζπκπεξηιακβάλεη θαη
ζρεηηθέο ππνδείμεηο γηα θάζε ιάζνο πνπ πεξηγξάθεηαη ην νπνίν θαη επεμεγείηαη θαη αθνινχζσο πξνηείλεηαη ε
αλάινγε δηφξζσζε.

861

1st International Congress on Management of Educational Units
December 7-9, 2018, Thessaloniki, Greece

ΐάζε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ γξακκαηηθνχ δηνξζσηή είλαη ην κνξθνινγηθφ ππνινγηζηηθφ ιεμηθφ (Gakis
et al. 2012) πνπ δελ πξννξίδεηαη γηα αλζξψπνπο-ρξήζηεο αιιά γηα ππνινγηζηηθέο εθαξκνγέο φπσο ν
κνξθνζπληαθηηθφο ζρνιηαζκφο (morphosyntactic tagging), ε ζπληαθηηθή αλάιπζε (parsing), ν ζεκαζηνινγηθφο
ζρνιηαζκφο (semantic tagging) θ.ά. Σν ιεμηθφ απηφ πεξηέρεη -θαηά ην δπλαηφλ- ηνπο δφθηκνπο ιεμηθνχο ηχπνπο
φισλ ησλ ιεκκάησλ, απνδίδνληάο ηνπο ηαπηφρξνλα θαη ηνλ πιήξε κνξθνζπληαθηηθφ ηνπο ραξαθηεξηζκφ, ηελ
αλαγλψξηζε θαη ηελ απφδνζε εηηθέηαο ραξαθηεξηζκνχ (tag) ζηηο ιέμεηο ελφο θεηκέλνπ ε νπνία δειψλεη
ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ζε δηάθνξα θαζνξηζκέλα εθ ησλ πξνηέξσλ επίπεδα φπσο θσλνινγηθφ,
κνξθνζπληαθηηθφ, ζπληαθηηθφ. Σα κνξθνζπληαθηηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη απαξαίηεηα ζηελ απηφκαηε
ζπληαθηηθή επεμεξγαζία ειεθηξνληθψλ θεηκέλσλ (parsing). Σν ιεμηθφ απηφ απνηειεί θαη ηνλ ζεκέιην ιίζν γηα
ηελ ππνζηήξημε ηνπ γξακκαηηθνχ δηνξζσηή (Grammar Checker) πνπ ειέγρεη θαη δηνξζψλεη πεξηπηψζεηο
ζπληαθηηθήο αζπκθσλίαο, πεξηπηψζεηο ελλνηνινγηθήο ζχγρπζεο, δεηήκαηα θιίζεο, δεηήκαηα ζχληαμεο θαη
γεληθά πεξηπηψζεηο ιαζψλ πνπ απαηηνχλ πην εμεηδηθεπκέλε δηαρείξηζε απφ απηή πνπ πξνζθέξεη ν νξζνγξαθηθφο
δηνξζσηήο. Δ αμία θαη ν ξφινο ηνπ κνξθνινγηθνχ ιεμηθνχ γηα ηελ ππνζηήξημε ελφο γξακκαηηθνχ δηνξζσηή είλαη
απηνλφεηε, θαζψο ε κνξθνινγία είλαη ην πξψην επίπεδν γιψζζαο πνπ εμεηάδεηαη θαη ην ζπληαθηηθφ επίπεδν
βαζίδεηαη θαη εμαξηάηαη απφ ηε κνξθνινγία ησλ ιέμεσλ.
Ο γξακκαηηθφο δηνξζσηήο επηζεκαίλεη θαη ειέγρεη ηηο θαηεγνξίεο απηψλ ησλ ιαζψλ θαη δελ πξνβαίλεη
ζηελ πιήξε ζπληαθηηθή αλάιπζε ηεο πξφηαζεο. Ο ζπληαθηηθφο έιεγρνο επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηνλ εληνπηζκφ
ησλ ηχπσλ πνπ πεξηγξάθνληαη σο πξνβιεκαηηθνί (βάζεη ησλ θαηεγνξηψλ απηψλ). Ώλ ε ιέμε ή ε θξάζε έρεη
πξάγκαηη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ επηβάιινπλ ηα νξηζκέλα ζρεδηφηππα, ηφηε ζα ζεσξείηαη ιαλζαζκέλε. ηελ
αληίζεηε πεξίπησζε ε ζπληαθηηθή αλάιπζε δελ εμάγεη πιεξνθνξία θαη ζεσξείηαη νξζή γξακκαηηθά ε πξφηαζε.
Ώλ νη θαηεγνξίεο ιαζψλ δελ πεξηθιείνπλ ην ζχλνιν ησλ ιαλζαζκέλσλ ηχπσλ, απηφ ζπκβαίλεη είηε επεηδή ν
γξακκαηηθφο αλαιπηήο έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα επηθεληξψλεηαη ζηνπο ηχπνπο πξνβιεκάησλ πνπ είλαη νη πην
ραξαθηεξηζηηθνί ή νη πην ζπρλνί είηε επεηδή απηέο νη θαηεγνξίεο ιάζνπο ππεξβαίλνπλ ηηο δπλαηφηεηεο
εληνπηζκνχ ιαζψλ απφ ηνλ ζπληαθηηθφ αλαιπηή (parser) πνπ πξνέθπςε απφ ηε δεκηνπξγία θαλφλσλ βαζηζκέλσλ
ζηα ζρεδηφηππα (templates).
Δ θνξκαιηζηηθή θαηαγξαθή ησλ ιαζψλ ηεο νκηινχκελεο θαη γξαθφκελεο λέαο ειιεληθήο δε θηινδνμεί
λα παίμεη ξπζκηζηηθφ ξφιν ζηελ πνξεία ηεο δσληαλήο γιψζζαο. Βπηζεκαίλεη απιψο ηπρφλ παξεθθιίζεηο απφ
ηζρχνληεο θαλφλεο, επηζεκαίλεη αδφθηκεο ή ιαλζαζκέλεο ρξήζεηο θαη πξνηείλεη «ιχζεηο» πνπ βξίζθνληαη θνληά
ζην θνηλφ γισζζηθφ αίζζεκα (Ενξδαλίδνπ, 1998; 1991; 2004; 2013, εηάηνο, 1991, Υάξεο, 2003;Καξδήο, 1995;
Ώλαζηαζηάδε-πκεσλίδε, Μεηζηάθε, 2012).
Ο ειιεληθφο γξακκαηηθφο δηνξζσηήο (grammar checker) απνηειεί έλα πξσηνπνξηαθφ εξγαιείν
ινγηζκηθνχ γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα πνπ ζθνπφ έρεη ηνλ έιεγρν θαη δηφξζσζε ησλ ιαζψλ ηεο ειιεληθήο
γιψζζαο. Δ αληηκεηψπηζε ζεκαληηθψλ δπζρεξεηψλ θαη πξνβιεκαηηζκψλ ζηελ πνξεία ηεο έξεπλαο έθαλε
αλαγθαίν ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ βαζηθψλ αξρψλ θαη ζηφρσλ, πνπ ζπλνςίδνληαη ζηα
εμήο: 1) ε έξεπλα πξνζεγγίδεη ηε γξαπηή κνξθή ηεο γιψζζαο θαη πηνζεηεί ηελ νξηζκέλε δνκή ηεο απφ ηε
ζρνιηθή γξακκαηηθή, 2) ν γξακκαηηθφο δηνξζσηήο ζηνρεχεη κφλν ζηε δηφξζσζε ή ηελ απηφκαηε επηινγή
γισζζηθψλ κνξθψλ, αιιά θαη ζηελ απιή ελεκέξσζε ηνπ ρξήζηε ε νπνία είλαη νξζή απφ θάζε άπνςε. ε απηή
ηελ πεξίπησζε, ε δπλαηφηεηα επηινγήο ηνπο έγθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ ρξήζηε, 3) ν
ρξήζηεο ελεξγνπνηεί ή απελεξγνπνηεί ηελ αλάινγε επηινγή (option) αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θεηκέλνπ πνπ
ζέιεη λα ρξεζηκνπνηήζεη -επίζεκν ή αλεπίζεκν χθνο- ή αλάινγα κε ηελ ελεκέξσζε πνπ ζέιεη λα έρεη γηα πηζαλά
ιάζε ηνπ.
Σν ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν ζε θακία πεξίπησζε δελ «θαπράηαη» γηα ηε ηειεηφηεηά ηνπ. Δ επηινγή ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ επηινγψλ (options) πξνήιζε απφ ηε ζπλεξγαζία κε εηδηθνχο επηζηήκνλεο αιιά θαη απφ ηε
κειέηε ησλ ππαξρφλησλ -μελφγισζζσλ- checker. Ο ζχγρξνλνο γξαπηφο ιφγνο έρεη πνιιέο επηπιένλ αδπλακίεο
πνπ ν δηνξζσηήο αδπλαηεί λα εληνπίζεη. Δ ζπξξίθλσζε απηή έγηλε βάζεη θάπνησλ ηερληθψλ πεξηνξηζκψλ.
Με ηελ πεξηγξαθή ησλ «ιαζψλ» γίλεηαη πξνζπάζεηα λα απνθαηαζηαζνχλ θπξίσο νη ιεηηνπξγηθέο
αδπλακίεο ηεο πξφηαζεο θαη πξνζεγγίδνληαη ειάρηζηα θάπνηα ζεκαζηνινγηθά πξνβιήκαηαΣν εξγαιείν
(grammar checker) ζηνρεχεη, επνκέλσο, ζηνλ έιεγρν ησλ γεληθψλ ζπληαθηηθψλ ζρεκάησλ πνπ θαζνξίδνπλ ηε
γεληθή δνκή ησλ πξνηάζεσλ θαη φρη ζηα πξνβιήκαηα ηεο ζπλεθηηθφηεηαο, ηεο ζεκαζηνινγηθήο ζπλάθεηαο,
ζηνηρεία, δειαδή, πνπ απαηηνχληαη γηα ηε κειέηε ηνπ ηξφπνπ ζχλδεζεο πεξηφδσλ θαη παξαγξάθσλ .
4. Λνγηζκηθφ πινπνίεζεο
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Σν ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ έρεη πινπνηεζεί κε Java (παξάιιειε ή θαηαλεκεκέλε γιψζζα), ε νπνία
αλήθεη ζηελ θαηεγνξία Γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ ζπζηεκάησλ(Detorakis, 2009). Δ γξακκαηηθή (ινγηζκηθφ)
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην παξαπάλσ ζχζηεκα ππαθνχεη ζηε ινγηθή ησλ Βλνπνηεηηθψλ Γξακκαηηθψλ (Unification
Grammars) θαη εθαξκφδεη θαλφλεο πνπ εθαξκφδνληαη ηφζν ζε γξακκαηηθέο ρσξίο ζπκθξαδφκελα (context-free
grammar) φζν θαη ζε ζπκθξαζηηθέο γξακκαηηθέο (context-sensitive grammar). Πην ζπγθεθξηκέλα
ρξεζηκνπνηήζεθε ην Mnemosyne, έλα πιήξεο ζχλζεην ζχζηεκα επεμεξγαζίαο θπζηθήο γιψζζαο πνπ
εθαξκφδεηαη ηφζν γηα ηελ αλάθηεζε δνκεκέλεο πιεξνθνξίαο (information retrieval and information extraction)
ζε ειεχζεξα θείκελα. ΐαζηθφ πιενλέθηεκα είλαη φηη ελζσκαηψλεη δεδνκέλα γισζζνινγηθήο πιεξνθνξίαο. Έρεη
ρξεζηκνπνηεζεί ήδε ζε πεξηβάιινληα κε ζηνηρεία κεγάιεο πνζφηεηαο κε πνιχ θαιά απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε
ην κέγεζνο ησλ δεδνκέλσλ εηζφδνπ, ηελ ηαρχηεηα επεμεξγαζίαο θαη ηελ αθξίβεηα εμφδνπ. ην
http://www.neurolingo.gr/el/online_tools/ggc έρνπλ αλαξηεζεί φια ηα ζρεδηφηππα ηνπ γξακκαηηθνχ δηνξζσηή ζε
έλα εχρξεζην πεξηβάιινλ.
Με ηελ επηινγή «γξακκαηηθφο έιεγρνο(Check Grammar)» ηίζεληαη ζε ιεηηνπξγία νη θαλφλεο ηνπ
Mnemosyne. Οη θαλφλεο νκαδνπνηνχληαη ζηηο πην θάησ θαηεγνξίεο: α) ιάζνο (error) β) επηζήκαλζε (info) θαη γ)
πιεξνθνξία (warning).
ηελ θαηεγνξία ηνπ ιάζνπο (error) πεξηγξάθνληαη ηα ιάζε πνπ απνθιίλνπλ απφ ηε γισζζηθή λφξκα,
ζηελ θαηεγνξία ηεο πιεξνθνξίαο (info) πεξηγξάθνληαη θπξίσο θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ζην χθνο θαη ζηελ
θαηεγνξία επηζήκαλζε (warning) νη θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ζηε ζεκαζηνινγηθή πιεξνθφξεζε ηνπ ρξήζηε γηα
ιέμεηο κε ελλνηνινγηθή ζχγρπζε. Πην ζπγθεθξηκέλα ζηνπο θαλφλεο ιάζνπο αλήθνπλ ηα ιάζε πνπ δελ είλαη
απνδεθηά απφ ηε γξακκαηηθή θαη σο εθ ηνχηνπ δελ πξέπεη λα ππάξρνπλ ζε έλα θείκελν (π.ρ. ην ηειηθφ -λ), ζηνπο
θαλφλεο πξνεηδνπνίεζεο αλήθνπλ ηα ιάζε πνπ ελεκεξψλνπλ ηνλ ρξήζηε γηα πηζαλφ ιάζνο (π.ρ. νκφερεο ιέμεηο
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ιαλζαζκέλα ζε αληίζηνηρα πεξηβάιινληα ιέμεσλ). Τπάξρεη κάιηζηα ελεκέξσζε ηνπ
ρξήζηε κε ηελ εξκελεία ηνπ αληίζηνηρνπ ιήκκαηνο θαη ν ρξήζηεο επηβεβαηψλεη ηελ νξζή ρξήζε ηνπ ιήκκαηνο ή
επηιέγεη ην ιήκκα πνπ είλαη θαηάιιειν. ηα ιάζε ελεκέξσζεο αλήθεη α) ε πθνινγηθή πιεξνθνξία κηαο ιέμεο
(π.ρ. πξνθνξηθφο ηχπνο) θαη β) νη μέλεο ιέμεηο. Δ απνδνρή ή κε ηεο επηζήκαλζεο απηήο έγθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή
επρέξεηα ηνπ ρξήζηε ή ζην χθνο ηνπ θεηκέλνπ πνπ επηζπκεί λα ρξεζηκνπνηήζεη. Μπνξεί κάιηζηα εθ ησλ
πξνηέξσλ λα θαζνξίζεη ην χθνο πνπ επηζπκεί λα εθαξκφζεη επηιέγνληαο εμαξρήο ηελ αληίζηνηρε επηινγή
(option). Ο ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ πην πάλσ νκάδσλ (ρξσκαηίδνληαη δηαθνξεηηθά)
θαη λα ιάβεη ηελ πιεξνθνξία πνπ επηζπκεί.
Δ απνζαθήληζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ γίλεηαη απφ ηνλ ζρνιηαζηή (tagger) πνπ απνδίδεη ηα νξζά
κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά. Δ απνζαθήληζε ηεο ιεμηθνινγηθήο αζάθεηαο είλαη απφ ηα ζεκαληηθφηεξα
δεηήκαηα ζηελ επεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ. O ζρνιηαζηήο (tagger) πνπ πινπνηήζεθε είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνο
ζηελ άξζε ηεο ιεμηθήο αζάθεηαο ζηα λέα ειιεληθά. Βίλαη βαζηζκέλνο φρη ζε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία αιιά ζην
αλάινγν γισζζηθφ πεξηβάιινλ ησλ ιέμεσλ. Δ πινπνίεζε ηνπ ζρνιηαζηή (tagger) έρεη πξνζαλαηνιηζηεί ζηηο
αλάγθεο ησλ θαλφλσλ ησλ κεηέπεηηα επηπέδσλ. Ώπηφ ζεκαίλεη φηη ην ζχζηεκα αληηκεησπίδεη ηνλ ζρνιηαζηή
(tagger) σο ππνζηεξηθηηθφ αιιά απνιχησο απαξαίηεην πιηθφ θαη δελ αλαιχεη φιεο ηηο κνξθέο αζάθεηαο. Σν
Mnemosyne φκσο ππνζηεξίδεη ηελ πιήξε άξζε ηεο ιεμηθήο αζάθεηαο κφλν κε γισζζνινγηθή πιεξνθνξία θαη
ζηνρεχεη ζηελ αλάδεημή ηνπ σο ην κνλαδηθφ εξγαιείν πνπ δηαρεηξίδεηαη ηηο αζαθείο ιέμεηο κφλν βάζεη ηνπ
πεξηβάιινληφο ηνπο.
Ο ζπληαθηηθφο αλαιπηήο (parser) πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηε δεκηνπξγία θαλφλσλ βαζηζκέλσλ ζηα
ζρεδηφηππα (templates) πνπ αλαθέξζεθαλ είλαη ν αξκφδηνο γηα ηνλ έιεγρν ηεο νξζήο ζχληαμεο ησλ εληνιψλ.
Ώπνηειείηαη απφ πεξίπνπ 2.600 θαλφλεο. ε θακηά πεξίπησζε δελ αλαθέξεηαη ή επηρεηξεί λα επηιχζεη αθξαίεο
εθθάλζεηο ηνπ γισζζηθνχ πξνβιήκαηνο πνπ πξνθαινχλ ακθηβνιίεο.
ε πξψηε θάζε δηαβάδεη ηηο νληφηεηεο (tokens) έλα πξνο έλα απνδίδνληάο ηνπο φια ηα κνξθνινγηθά
ραξαθηεξηζηηθά. Ώπνηέιεζκα απηήο ηεο κνξθνινγηθήο αλάιπζεο είλαη α) ν εληνπηζκφο ησλ δηαθφξσλ ιαζψλ
(γξακκαηηθψλ θαη ζεκαζηνινγηθψλ) ηα νπνία έρνπλ θαηαγξαθεί ζηα επίπεδα νκαδνπνίεζεο θαλφλσλ (rules
flow) θαη β) ε θαηαγξαθή ηνπ δέληξνπ παξαγσγήο πνπ αληαλαθιά ην κέξνο ηεο ζπληαθηηθήο αλάιπζεο πνπ είλαη
πξνβιεκαηηθφ. Σν δέληξν απηφ ζα απνηειέζεη ηελ πξψηε χιε γηα ηελ επφκελε θάζε πνπ είλαη εθείλε ηεο
ζεκαζηνινγηθήο αλάιπζεο πξηλ ηνλ ελδηάκεζν θψδηθα.
Ο θνξκαιηζκφο απηφο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αμηνπνηεί ηα κνξθνινγηθά θαη πθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά
ησλ ιεθηηθψλ ηχπσλ πνπ έρνπλ πεξηγξαθεί ζε ειεθηξνληθφ κνξθνινγηθφ ιεμηθφ. Μέζσ ηνπ θνξκαιηζκνχ απηνχ
είλαη δπλαηφλ λα αλαγλσξηζηνχλ πνιπιεθηηθνί φξνη θαη κε απηνκαηνπνηεκέλν ηξφπν λα εμαρζεί ε θξάζε ιεθηηθφο ηχπνο κε ηε ιαλζαζκέλε πιεξνθνξία.
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5. Αμηνιφγεζε εθαξκνγήο
Δ αμηνιφγεζε απνζθνπνχζε ζηε ζπζηεκαηηθή ζπιινγή θαη αλάιπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο
απνδνηηθφηεηαο θαη ε ζπκπιήξσζε ησλ φπνησλ παξακέηξσλ ηνπ ινγηζκηθνχ δελ πεξηγξάθνληαη ή δελ
πεξηγξάθνληαλ πιήξσο. ηφρνο ήηαλ εληνπηζηνχλ έγθαηξα θαη λα δηνξζσζνχλ ηα πξνβιεκαηηθά ζηνηρεία ηεο
αξρηθήο ζρεδίαζεο, ψζηε λα επαλαζρεδηαζηεί ην πξντφλ.
Δ αμηνιφγεζε ηνπ γξακκαηηθνχ δηνξζσηή έγηλε θαη ζε θείκελα πνπ θιήζεθαλ λα δεκηνπξγήζνπλ
καζεηέο ηεο ΐ΄ Λπθείνπ ηνπ Πξφηππνπ Πεηξακαηηθνχ Γεληθνχ Λπθείνπ Παηξψλ (50 καζεηέο: 25 αγφξηα θαη 25
θνξίηζηα) θαη 40 καζεηέο (20 αγφξηα θαη 20 θνξίηζηα) άιισλ ζρνιείσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ζηνπο καζεηέο
δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα δηακνξθψζνπλ κηα δηθή ηνπο ζρνιηθή εθεκεξίδα. ηφρνο ήηαλ νη καζεηέο λα
δεκηνπξγήζνπλ έλα θείκελν πνπ λα είλαη θνληά ζηνλ γισζζηθφ θψδηθά ηνπο αιιά θαη λα είλαη πξντφλ
απζφξκεηεο θαη πεγαίαο δεκηνπξγίαο πνπ δε ζα παξαπέκπεη ζε κηα θαζεκεξηλή θαη αληαξή ζρνιηθή εξγαζία.
Κάζε καζεηήο αηνκηθά ή ζε νκάδα ζα έγξαθε ην δηθφ ηνπ άξζξν. Σα άξζξα ησλ καζεηψλ ήηαλ πνηθίια θαη ε
γιψζζα ζπγγξαθήο ησλ θεηκέλσλ πεξηειάκβαλε φιεο ηηο κνξθέο (πην επίζεκε, αξγθφ, πξνθνξηθφο ιφγνο). Σα
θείκελα απηά δηνξζψζεθαλ ζε δχν αλεμάξηεηεο θάζεηο. Δ πξψηε ήηαλ απφ ηνλ γξακκαηηθφ δηνξζσηή θαη ε άιιε
απφ θηιφινγν ηνπ ζρνιείνπ ζηνλ νπνίν θαη δεηήζεθε λα ζεκεηψζεη ηα γισζζηθά θαη κφλν ιάζε ησλ θεηκέλσλ.
Δ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ δηελεξγήζεθε κε ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ
παθέηνπ γηα ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο SPSS (v.21). Γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε εθαξκφζηεθαλ κε-παξακεηξηθά
θξηηήξηα, φηαλ νη πξνυπνζέζεηο (assumptions) γηα ηελ εθαξκνγή παξακεηξηθψλ θξηηεξίσλ δελ πιεξνχληαλ
.
Δ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ δχν δηνξζψζεσλ νδεγεί ζην φηη ζε έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ν
γξακκαηηθφο δηνξζσηήο πξνζεγγίδεη ηε δηφξζσζε ηνπ αλζξψπνπ. Σα ζεκεία πνπ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε
αθνξνχλ θπξίσο λνεκαηηθά ιάζε ηα νπνία φκσο δελ πξνζεγγίδεη ε εθαξκνγή ηνπ γξακκαηηθνχ δηνξζσηή. ηα
ιάζε πνπ δελ κπνξεί λα αλαγλσξίζεη ν γξακκαηηθφο δηνξζσηήο πεξηθιείνληαη θαη νη πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ ε
επηινγή ησλ ιέμεσλ απφ ηνλ ρξήζηε πνιιέο θνξέο δελ νδεγεί ζηελ «αηζζεηηθή» απφιαπζε είηε ζηελ θαηαλφεζε
ηνπ θεηκέλνπ.
Δ θσδηθνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ηεο ειιεληθήο γιψζζαο απνηειεί αδηάθνπε δηαδηθαζία θαη απαηηεί
δηαξθή έιεγρν ησλ δεδνκέλσλ ηεο. Χο εθ ηνχηνπ ε επεθηαζηκφηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ν επαλέιεγρνο ησλ
δεδνκέλσλ ηνπ επηβάιινληαη.
Ο γξακκαηηθφο δηνξζσηήο είλαη κηα αλεμάξηεηε εθαξκνγή πνπ ηξέρεη ζε παξαζπξηθφ πεξηβάιινλ.
Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα λα ελζσκαησζεί ζε νπνηνδήπνηε επεμεξγαζηή θεηκέλνπ, λα ζπκπιεξσζεί κηα αθφκε
επηινγή ηνπ Ms-office θαη λα ηεζνχλ νη βάζεηο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ επηινγψλ πνπ αθνξνχλ ζηα εξγαιεία
γξακκαηηθνχ ειέγρνπ.
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Δ ζπγθεθξηκέλε εηζήγεζε, αμηνπνηψληαο ζεσξεηηθφ θαη εξεπλεηηθφ πιηθφ παιαηφηεξεο εξγαζίαο, ζηνρεχεη
ζην λα αλαδείμεη ηνλ ξφιν ηνπ δηεπζπληή ζηε δηακφξθσζε πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο θνπιηνχξαο πνπ
πξνσζεί ζπκπεξηιεπηηθέο αμίεο κέζα θαη έμσ απφ ην ζρνιείν θαζψο θαη ηνλ ξφιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ
θνηλσληθνπνιηηηθή αιιαγή γηα κηα θαιχηεξε θνηλσλία. ε απηή ηελ πξννπηηθή, ζεσξνχκε πσο ε πξνψζεζε
αξρψλ δηαπνιηηηζκηθφηεηαο είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο θαη πξνυπνζέηεη δηαπνιηηηζκηθή επάξθεηα θαη
ηθαλφηεηα ηφζν ησλ ζρνιηθψλ εγεηψλ φζν θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ψζηε λα δηαρεηξηζηνχλ κηα
πνιππνιηηηζκηθή ηάμε θαη λα πξνζθέξνπλ ίζεο επθαηξίεο κάζεζεο ζε φινπο ηνπο καζεηέο αλεμαξηήησο
εζλνπνιηηηζκηθήο πξνέιεπζεο.
Λέμεηο θιεηδηά: Αηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, ξφινο ζρνιηθνχ εγέηε, ξφινο εθπαηδεπηηθψλ, ζρνιηθή
θνπιηνχξα, ζπκπεξηιεπηηθέο αμίεο

ΔΗΑΓΧΓΖ
ε κία επνρή πνπ ζεκαηνδνηείηαη ζηα πιαίζηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο απφ έληνλεο πνιηηηθέο,
νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο, ηερλνινγηθέο αιιαγέο πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε δηαξθή κεηαθίλεζε
πιεζπζκψλ, είλαη δεδνκέλν φηη ε ζχγρξνλε θνηλσλία εκπινπηίδεηαη ζπλερψο κε άηνκα δηαθνξεηηθψλ
γισζζηθψλ θαη πνιηηηζµηθψλ παξαδφζεσλ. Δ πνιππνιηηηζκηθή πνηθηινκνξθία ε νπνία ραξαθηεξίδεη ηελ
θνηλσλία δελ ζα κπνξνχζε λα αθήζεη αλεπεξέαζηα ηα ζρνιεία πνπ «σο κηθξνθνηλσληθά ζπζηήκαηα ηείλνπλ
λα παξνπζηάδνπλ ηηο θπξίαξρεο εληάζεηο ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο» (Dimmock & Walker, 2005, ζει.195).
ηα πιαίζηα απηψλ ησλ αιιαγψλ ην ζρνιείν νθείιεη λα πξνζαξκνζηεί ζηα λέα δεδνκέλα θαη λα
δηαδξακαηίζεη έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαρείξηζε ηνπ πινπξαιηζκνχ θαη ηεο εηεξφηεηαο κε ζηφρν λα
πξνεηνηκάζεη ηνπο καζεηέο ψζηε λα είλαη ηθαλνί λα επηθνηλσλνχλ απνηειεζκαηηθά κε αλζξψπνπο πνπ έρνπλ
δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ θεθάιαην θαη λα γίλνπλ θνηλσληθά ελεξγνί πνιίηεο. Δ εθπιήξσζε ηνπ ξφινπ απηνχ
απαηηεί αιιαγή ζρνιηθήο θνπιηνχξαο, πηνζέηεζε πνιηηηθψλ πνπ πξνσζνχλ δηαπνιηηηζκηθέο αμίεο θαη
εθαξκνγή θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθψλ θαη πξαθηηθψλ ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ
πξνζθνξά ίζσλ επθαηξηψλ κάζεζεο ζε φινπο ηνπο καζεηέο αλεμαξηήησο εζλνπνιηηηζκηθήο πξνέιεπζεο
(Παπαλανχκ 2004) θαη ηε δεκηνπξγηθή ζπκβίσζε θαη επηθνηλσλία καζεηψλ κε δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά
ραξαθηεξηζηηθά. Βηδηθφηεξα αιιάδεη ηφζν ν ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο πνπ σο θνξέαο αιιαγψλ θαηέρεη εγεηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε θνπιηνχξαο θαη ζηε δηαρείξηζε ηεο
αιιαγήο. Άιισζηε εθπαηδεπηηθνί θαη ζρνιηθνί εγέηεο δελ εθαξκφδνπλ απιά ηελ εθάζηνηε εθπαηδεπηηθή
πνιηηηθή αιιά κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ νη ίδηνη απνθάζεηο ζηα πιαίζηα ησλ δπλαηνηήησλ πνπ ηνπο δίλνληαη
ζηε ζρνιηθή κνλάδα.(Ώγγειίδεο, Π., Υαηδεζσηεξίνπ, Υ., 2013).
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χγθξηζε ηνπ ξφινπ ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο κε ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ
πξνψζεζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο
O Ρόινο ηνπ ζρνιηθνύ εγέηε ζηελ πξνώζεζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο
Ο ξφινο ηνπ ζρνιηθνχ εγέηε αιιάδεη ζεκαληηθά θαη είλαη θαζνξηζηηθφο γηα ηελ επίηεπμε ησλ
ζηφρσλ ηεο δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο πνπ ζεσξείηαη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Βπξψπεο
(Council of Europe 2008) σο έλα κέζν εμαζθάιηζεο ηεο ειεπζεξίαο, ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο εηξήλεο θαη
ζπκβάιεη «ζην ζεβαζκφ, ζηελ θαηαλφεζε θαη ζηελ αιιειεγγχε κεηαμχ αηφκσλ, εζλνηηθψλ, θνηλσληθψλ,
πνιηηηζκηθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ νκάδσλ θαη εζλψλ» (UNESCO 2006: 37).
Ο δηνηθεηηθφο θαη ν παηδαγσγηθφο ξφινο ηνπ ζρνιηθνχ εγέηε ηνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα
αμηνπνηήζεη ηε δπλακηθή ηνπ ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ θαη λα δηακνξθψζεη εζσηεξηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή
πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο δηάζηαζεο ηεο εθπαίδεπζεο, κέζα ζε κηα θνπιηνχξα ζπλεξγαζίαο
κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θνξείο (εθπαηδεπηηθνχο, καζεηέο, γνλείο,
Αηεχζπλζε Ώ/κηαο Βθπαίδεπζεο, ηνπηθή θνηλσλία).
Ο δηεπζπληήο κέζα απφ αιιαγή ζηελ πξνζέγγηζε θαη ην κνληέιν εγεζίαο πνπ πηνζεηεί, κπνξεί λα
ζπκβάιεη νπζηαζηηθά ζηελ εηζαγσγή θαη πξνψζεζε αιιαγψλ ζε ζέκαηα πνιηηηζκηθήο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη
ζηηο πξαθηηθέο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ζηε δηακφξθσζε θνπιηνχξαο κε ζπκπεξηιεπηηθέο
αμίεο φπσο απηέο πξνσζνχληαη κέζσ ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο εθπαίδεπζεο, ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ κε
απνθιεηζκνχ, ε νπνία ζεκαηνδνηεί ην δηθαίσκα θνίηεζεο φισλ ησλ παηδηψλ ζε έλα εληαίν ζρνιείν πνπ
πξνζθέξεη ίζεο επθαηξίεο θαη θαηαπνιεκά ηηο δηαθξίζεηο. (Ώγγειίδεο, 2004,ζ.463). H αιιαγή θνπιηνχξαο
θαη ε δηακφξθσζε ζρνιηθήο πνιηηηθήο πνπ ζπλππνινγίδεη ηελ πνιηηηζκηθή δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ
πξνσζείηαη θπξίσο απφ ηνλ κεηαζρεκαηηζηηθφ εγέηε,ν νπνίνο πξνσζεί ην φξακα αιιαγήο ηνπ νξγαληζκνχ
κέζα απφ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο εκπιεθφκελνπο, κε πλεχκα αιιεινζεβαζκνχ θαη ακνηβαηφηεηαο, κε
θαιιηέξγεηα θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο θαη ακνηβαίαο δέζκεπζεο πξνο ηνπο ζθνπνχο ηνπ νξγαληζκνχ.
(Βπαγγέινπ, Παιαηνιφγνπ, 2007: 72-79)
ΐέβαηα γηα λα κπνξέζεη λα εδξαηψζεη ν δηεπζπληήο κηα θνπιηνχξα πνιηηηζκηθνχ πινπξαιηζκνχ πνπ
ζα πξνάγεη ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε κε ζπκπεξηιεπηηθέο αμίεο, ζα πξέπεη λα γλσξίδεη βαζηά ηηο αξρέο
ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο φπσο ηηο φξηζε ν γεξκαλφο κειεηεηήο Helmut Essinger (1991). Οη αξρέο
απηέο είλαη: ε εθπαίδεπζε γηα ηελ ελζπλαίζζεζε πνπ απνζθνπεί ζηελ θαηαλφεζε ηνπ «άιινπ» θαη ζηελ
θαιιηέξγεηα ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηα πξνβιήκαηα ησλ άιισλ, ε εθπαίδεπζε γηα
ηελ αιιειεγγχε πνπ δίλεη έκθαζε ζηελ θαιιηέξγεηα ζπιινγηθήο ζπλείδεζεο πέξα απφ ηα φξηα ησλ νκάδσλ,
ησλ θξαηψλ θαη ησλ θπιψλ θαη παξακεξίδεη ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο θαη αδηθίεο, ε εθπαίδεπζε γηα
δηαπνιηηηζκηθφ ζεβαζκφ πνπ ζεκαίλεη ην άλνηγκά καο ζηνλ πνιηηηζκφ ησλ άιισλ θαη πξφζθιεζή ηνπο λα
ζπκκεηέρνπλ ζην δηθφ καο πνιηηηζκφ, ε εθπαίδεπζε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηνπ
εζληθηζηηθνχ ηξφπνπ ζθέςεο πνπ επηδηψθεη ηελ εμάιεηςε ησλ πξνθαηαιήςεσλ θαη ησλ εζληθψλ
ζηεξενηχπσλ πνπ εκπνδίδνπλ ηελ επηθνηλσλία ησλ ιαψλ κεηαμχ ηνπο (Essinger, 1988: 58-72).
‟ έλαλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ ν δηεπζπληήο επηηειεί πνιιαπινχο ξφινπο. ηα πιαίζηα ησλ
πνιιαπιψλ ηνπ ξφισλ θαη αληηκεησπίδνληαο ην δήηεκα ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο σο επθαηξία
εκπινπηηζκνχ ηνπ ζρνιείνπ, ν δηεπζπληήο, σο κεηαζρεκαηηζηηθφο εγέηεο, θαζνξίδεη θνηλσληθέο πνιηηηθέο,
πηνζεηεί πξνζεγγίζεηο θαη πξνσζεί πξαθηηθέο κε αληηξαηζηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά πξνθεηκέλνπ λα
θαηαπνιεκήζεη ηνλ απνθιεηζκφ ησλ καζεηψλ. Παξάιιεια θηλεηνπνηεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη
ζπλεξγάδεηαη καδί ηνπο γηα ηε δηακφξθσζε δηαπνιηηηζκηθήο θνπιηνχξαο πνπ ζηνρεχεη ζηε ζπκπεξίιεςε,
επηβεβαηψλνληαο ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαρεηξηζηνχλ απνηειεζκαηηθά δεηήκαηα
πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο θαη λα θαηαζηήζνπλ ην ζρνιείν φπσο ραξαθηεξηζηηθά επηζεκαίλνπλ νη Booth θαη
Ainscow (2002:8) «κηα αζθαιή ζπλεξγαηηθή θνηλφηεηα κέζα ζηελ νπνία ν θαζέλαο ζεσξείηαη ε βάζε γηα
κεγαιχηεξα επηηεχγκαηα εθ κέξνπο φισλ ησλ ππνινίπσλ καζεηψλ».
Ο επαηζζεηνπνηεκέλνο ζε ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο δηεπζπληήο θξνληίδεη λα εκθπζήζεη
αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ζηνπο καζεηέο θαη ζηνπο γνλείο κηα ζπλεξγαηηθή θνπιηνχξα θαη ελεκεξψλεη
φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ζε ζέκαηα πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο. Παξέρεη πξνζσπηθή ππνζηήξημε ζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο, πξνσζεί ηε ζπλερή ελεκέξσζε θαη ζπζηεκαηηθή ηνπο βειηίσζε θαη επαγγεικαηηθή
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αλάπηπμε κε ζηφρν ηε δηαπνιηηηζκηθή εηνηκφηεηα θαη επάξθεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα
αληαπνθξηζνχλ ζηηο δηαθνξεηηθέο θαη εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ζε έλα
πινπξαιηζηηθφ ζρνιείν(Ώλζνπνχινπ, 1999). Καη φπσο ραξαθηεξηζηηθά επηζεκαίλεη ν Rey «ην θιεηδί γηα ηελ
πξνψζεζε δηαπνιηηηζκηθψλ αξρψλ είλαη ε θαηάιιειε επηκφξθσζε». (Rollandi-Ricci, 1996).
ε απηφ ην πιαίζην αλαδεηθλχεηαη θαη ν θαζνδεγεηηθφο ξφινο ηνπ δηεπζπληή πνπ θξνληίδεη λα
παξαθηλεί θαη λα πξνζθέξεη ηηο θαηάιιειεο επθαηξίεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα δηαξθή ελεκέξσζε ψζηε λα
θαζίζηαληαη ηθαλνί, ιακβάλνληαο ππφςε ην θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ θεθάιαην ησλ καζεηψλ ηνπο, λα
εθαξκφδνπλ πξαθηηθέο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά, ζηε λννηξνπία θαη ζηηο αλάγθεο ηνπ δηθνχ
ηνπο ζρνιηθνχ ζπγθείκελνπ. Δ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθήο επηθνηλσλίαο θαη
ζπκπεξηθνξάο πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα εκπινπηίζεη ηηο γλψζεηο ηνπ, λα βειηηψζεη ηηο
πξαθηηθέο ηνπ θαη λα εθαξκφδεη ηηο απαξαίηεηεο ζηξαηεγηθέο, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη απνηειεζκαηηθφηεξα
ζηηο λέεο δηδαθηηθέο θαη παηδαγσγηθέο πξνθιήζεηο. (Aλαγλψζηνπ-Grigorof-Ώληχπαο, 2011). Χο θνξέαο
ινηπφλ επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ν ζρνιηθφο εγέηεο ελζαξξχλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ψζηε λα κεηαηξαπνχλ
ζε καλζάλνληεο δηα βίνπ, λα απνθηήζνπλ δηαπνιηηηζκηθή επάξθεηα θαη εηνηκφηεηα γηα λα αληαπνθξηζνχλ
ζηηο αλάγθεο ησλ πνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθψλ καζεηψλ δεκηνπξγψληαο έλα ζεηηθφ θιίκα ην νπνίν ζα πξνσζεί
αμίεο φπσο ε θνηλσληθή δηθαηνζχλε, ε αλνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ε ηζφηεηα.
Δ ζηάζε ηνπ δηεπζπληή θαη ε ελζάξξπλζή ηνπ γηα ηε κεηαηξνπή ηνπ ζρνιείνπ ζε θνηλφηεηα
κάζεζεο, ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ ηζφηηκα καζεηέο, εθπαηδεπηηθνί αιιά θαη ν ίδηνο, πξνσζεί ηε δεκηνπξγία
ζπιινγηθήο θνπιηνχξαο θαη δεκηνπξγεί ηηο βάζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζε κε
αμίεο ζπκπεξηιεπηηθέο. Δ πξσηνβνπιία ηνπ γηα ηε δεκηνπξγία κηαο θνηλφηεηαο κάζεζεο θαη ηε δηθηχσζε ηνπ
ζρνιείνπ κε άιια ζρνιεία ή εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, κέζα
ζε ζπλζήθεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο, λα αλαπηχμνπλ πξσηνβνπιίεο, λα αληαιιάμνπλ εκπεηξίεο, λα
κνηξαζηνχλ ηδέεο θαη λα εκπινπηίζνπλ φπσο αλαθέξεη θαη ν Hargreaves (2003) «ην πλεπκαηηθφ θεθάιαην»
ηνπ ζρνιείνπ πξνθεηµέλνπ λα δηαρεηξηζηνχλ απνηειεζκαηηθά δεηήκαηα καζεηψλ κε δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά
ραξαθηεξηζηηθά.
Γηα λα κπνξνχκε φκσο λα θάλνπκε ιφγν γηα θαιιηέξγεηα δηαπνιηηηζκηθήο θνπιηνχξαο ζην δεκνηηθφ
ζρνιείν θαη πξνψζεζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, νθείινπκε λα ιάβνπκε ππφςε κηα θαζνξηζηηθή
παξάκεηξν, ηελ εκπινθή ησλ γνλέσλ ζηε ζρνιηθή δσή. Εδηαίηεξα ζεκαληηθφο είλαη ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή
ζηελ πξνψζεζε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο, δηφηη κφλν ζε πιαίζηα αιιειεπίδξαζεο κε
ηνπο γνλείο, ζα κπνξέζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί λα θαηαλνήζνπλ ην πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν ησλ καζεηψλ ηνπο
(Johnson, 2002). Καζψο ε νηθνγέλεηα απνηειεί ην πξσηαξρηθφ πεξηβάιινλ ζηε δσή ηνπ παηδηνχ θαζνξίδεη
ζεκαληηθά ηελ αλαπηπμηαθή ηνπ πνξεία, ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ, ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη ηε δηακφξθσζε
ησλ ζρέζεψλ ηνπ κε ην ζρνιείν θαη ηε ζρνιηθή ηνπ δσή γεληθφηεξα. (Μπισλάθνπ – Κεθέ, 2006:27).
πλππνινγίδνληαο θαη ηε ζρέζε εμάξηεζεο πνπ αλαπηχζζεη ην παηδί κε ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ,
θαηαλννχκε φηη ε ζρέζε ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο κπνξεί λα απνδεηρζεί θαζνξηζηηθή γηα φιε ηελ πνξεία ηνπ
καζεηή (Μπισλάθνπ – Κεθέ, 2006:31). Βξεπλεηηθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ε θαιή ζρέζε κεηαμχ ζρνιείνπ
θαη νηθνγέλεηαο βνεζάεη ζηε επίδνζε θαη ζηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ. πγθεθξηκέλα
ε αμηνπνίεζε ησλ ζρέζεσλ επηθνηλσλίαο, ζπλεξγαζίαο θαη αληαιιαγήο δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ
δεδνκέλσλ αλάκεζα ζηνπο γνλείο θαη ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα, έρεη σο απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ησλ
αθαδεκατθψλ επηδφζεσλ ησλ αιινδαπψλ παηδηψλ αιιά θαη ηελ θαιχηεξε θνηλσληθνπνιηηηζκηθή ηνπο
ηαπηνπνίεζε θαη δηαπνιηηηζκηθή ηθαλφηεηα (Γθαζνχθα, 2011). Δ ακθίδξνκε ζρέζε πνπ δεκηνπξγείηαη
κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο θαζηζηά ελήκεξνπο απφ ηε κηα πιεπξά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ
θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ησλ καζεηψλ θαη απφ ηελ άιιε ηνπο γνλείο γηα ηνπο
ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ. πγγξαθείο φπσο νη Bastiani (1993:103) θαη Macbeth (1993:86) ππνζηεξίδνπλ πσο
«ηα παηδηά καζαίλνπλ θαιχηεξα αλ ε δνπιεηά ζην ζρνιείν θαη ζην ζπίηη έρεη θνηλή βάζε, ελψ ηα πξνβιήκαηα
πνπ αληηκεησπίδνπλ ιχλνληαη θαιχηεξα αλ ζπλεξγάδεηαη ην ζρνιείν κε ηελ νηθνγέλεηα». Έηζη δεκηνπξγείηαη
έλα ζρνιηθφ πεξηβάιινλ πνπ ιεηηνπξγεί ζαλ θνηλφηεηα κε ζηφρν ηελ ζηήξημε θαη αληηκεηψπηζε ησλ
δηαθνξεηηθψλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ.
Δ αλάπηπμε επνηθνδνκεηηθψλ θαη παξαγσγηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ζρνιείνπ θαη θνηλφηεηαο απνηειεί
κηα αθφκε ζπληζηψζα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηελ νκαιή θαη επηηπρεκέλε
ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. (Leithwood, Day, Sammons, Harris & Hopkins, 2006). Ο ζρνιηθφο εγέηεο
ζηελ πξνζπάζεηα ζχλδεζεο ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ θνηλσλία έηζη ψζηε λα ππάξρεη ζχλδεζε ηεο ζρνιηθήο κε
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ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, αλαιακβάλεη θαη πξνσζεί πξσηνβνπιίεο ζπλεξγαζίαο κε θνξείο ηεο ηνπηθήο
θνηλσλίαο κε επίθεληξν πάληνηε ηελ πλεπκαηηθή, θνηλσληθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη πνιηηηζκηθή αλάπηπμε ηνπ
καζεηή. Τπνζηεξίδεη δξάζεηο θαη ζπλεξγαζίεο κε πνιηηηζηηθνχο θνξείο ζηνρεχνληαο ζηε βειηίσζε ηνπ
ζρνιείνπ θαη ηελ επηηπρία θαη ησλ γεγελψλ αιιά θαη ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ.
Καηαιήγνληαο ζα ιέγακε φηη νη ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο πνπ αλαπηχζζεη ν ζρνιηθφο εγέηεο κε ην
εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, γνλείο θαη θνηλνηηθνχο δειαδή θνξείο, δεκηνπξγνχλ κηα ζρέζε ππεπζπλφηεηαο,
ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο θαη δέζκεπζεο πξνο κηα πνηνηηθή δξάζε πνπ ζα νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία ελφο
πεξηβάιινληνο θαηάιιεινπ γηα ηελ επεκεξία φισλ ησλ καζεηψλ, κε ζεβαζκφ ζηελ πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα,
ρσξίο πξνθαηαιήςεηο, δηαθξίζεηο θαη θνηλσληθέο αληζφηεηεο.
Βλ θαηαθιείδη θαη ελψ ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο
δηαπνιηηηζκηθήο θνπιηνχξαο θαη ηε δεκηνπξγία ελφο ζρνιείνπ θηιφμελνπ γηα παηδηά κε δηαθνξεηηθά
εζλνινγηθά, ζξεζθεπηηθά θαη πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά, ν θχξηνο κνριφο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο
είλαη ν ίδηνο ν εθπαηδεπηηθφο. Υσξίο ηελ αξσγή, ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ ελεξγφ εκπινθή ηνπ δαζθάινπ, ν
δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο δελ ζα κπνξνχζε λα επηθέξεη θακία νπζηαζηηθή αιιαγή γηα ηε δεκηνπξγία
ελφο ζρνιείνπ απνηειεζκαηηθνχ πξνο φθεινο φισλ ησλ καζεηψλ.
Ο ξόινο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ πξνώζεζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο
Ο εθπαηδεπηηθφο απνηειεί ηνλ θξίζηκν παξάγνληα ζηε δηακφξθσζε δηαπνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ κέζα
ζην νπνίν ζα εμειηρζεί ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ε πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ πξνθεηκέλνπ λα
αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο «ηεο λέαο πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο, ε νπνία θαζνξίδεηαη απφ ηελ
ζπλχπαξμε δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ» (Γ. Νηθνιάνπ 2000, Α. Καχθα 2002).
Ο ξφινο ηνπ είλαη ζχλζεηνο θαη πνιπδηάζηαηνο δηφηη, φπσο αλαθέξεη θαη ν Νηνχζθαο (2005), ν
εθπαηδεπηηθφο κέζα απφ ηε ζηάζε ηνπ ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη κέζα απφ απηά πνπ δηδάζθεη γίλεηαη ν ίδηνο
θνξέαο ηεο αιιαγήο.(Νηνχζθαο, 2005). Αελ θαιείηαη απιά λα παξέρεη γλψζε αιιά λα δεκηνπξγεί ζπλζήθεο
κέζα ζηηο νπνίεο ε πνιηηηζκηθή πνηθηινκνξθία απνηειεί πεγή εκπινπηηζκνχ ηνπ πνιηηηζκηθνχ θεθαιαίνπ
ησλ καζεηψλ. Βθκεηαιιεπφκελνο ηηο επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ ηάμε, νθείιεη λα δηδάζθεη θαη λα
πξνσζεί ηε δηθαηνζχλε θαη ηελ ηζφηεηα ζηε ζρνιηθή ηάμε, ην ζεβαζκφ γηα ην ζπλάλζξσπν θαη ην
πνιηηηζκηθφ θνξηίν πνπ θνπβαιάεη αλεμαξηήησο θπιήο θαη ρξψκαηνο. Έηζη ζα ηνπο κπήζεη ζηηο αξρέο ηεο
δεκνθξαηίαο θαη ηνπ πινπξαιηζκνχ πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα ζπλππάξρνπλ θαη λα απνδέρνληαη
θνηλσληθέο νκάδεο κε δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά.
Μέζα απφ δηαπξαγκάηεπζε δηαθφξσλ ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ηνπ «δηαθνξεηηθνχ» κπνξεί λα
βνεζήζεη ηνπ καζεηέο ηνπ λα αλαθαιχςνπλ ηελ δηθή ηνπο πξαγκαηηθφηεηα θαη λα ηνπο νδεγήζεη ζηελ
αλαθάιπςε θαη απνδνρή ηνπ «άιινπ». (Αειεκπαλίδνπ & Ράπηεο, 2009). Δ πξνζπάζεηα ηεο αλαγλψξηζεο
ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ «άιινπ» λα είλαη δηαθνξεηηθφο θαη λα απνιακβάλεη ηα ίδηα σθειήκαηα κε ηνπο
ππφινηπνπο καζεηέο, απαηηεί απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηελ πηνζέηεζε πξαθηηθψλ πνπ ζηνρεχνπλ απφ ηε κηα ζηε
κείσζε ηεο αθαδεκατθήο πεξηζσξηνπνίεζεο φισλ ησλ καζεηψλ θαη ε νπνία ζχκθσλα κε ηνπο Ώγγειίδε θαη
ηπιηαλνχ (2005) ζρεηίδεηαη κε ηε δηδαζθαιία, ηε ζπκκεηνρή ζηελ ηάμε θαη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη
απφ ηελ άιιε ζηε κείσζε ηεο θνηλσληθήο πεξηζσξηνπνίεζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο θηιίεο θαη ζρέζεηο πνπ
αλαπηχζζνπλ ηα παηδηά κεηαμχ ηνπο. (Ώγγειίδεο, ηπιηαλνχ, 2005). Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ
πξνψζεζε ησλ δηαπνιηηηζκηθψλ αμηψλ ζηελ εθπαίδεπζε είλαη θαζνξηζηηθφο θαζψο κε ηηο πξνζεγγίζεηο ηνπ
ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξέκβεη θαη λα κεηαζρεκαηίζεη ην δπλακηθφ ηεο ηάμεο
πνπ απνηειείηαη απφ κεηθηφ πνιηηηζκηθά θαη γισζζηθά καζεηηθφ πιεζπζκφ. Γηα λα αληεπεμέιζεη ζην ξφιν
απηφ, ζα πξέπεη ν εθπαηδεπηηθφο πέξα απφ επαγγεικαηηθή ζπλείδεζε θαη θνηλσληθή επαηζζεζία λα δηαζέηεη
θαη δηαπνιηηηζκηθή ηθαλφηεηα. Οθείιεη λα είλαη γλψζηεο ησλ άιισλ πνιηηηζκψλ, λα έρεη γλψζεηο
ζπκβνπιεπηηθήο θαη δηάζεζε λα βνεζήζεη ηνπο αιιφγισζζνπο καζεηέο (Λαγνπδάθνο, 2010) θαη λα δηαζέηεη
ηηο απαξαίηεηεο εκπεηξίεο θαη ην ελδηαθέξνλ λα ηνπο δηδάμεη (Chepyator-Thomson, You & Russell, 2000).
Κξίλεηαη επνκέλσο απαξαίηεηε ε δηαπνιηηηζκηθή επαγγεικαηηθή επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
σο „‟επαλεηδίθεπζε‟‟ (Μειίγθνπ 1997, 150) θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε απφ ηελ πιεπξά ηνπο φηη απηή απνηειεί
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κέξνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο επζπλψλ (Banks, 2002). Ώπφ έξεπλα ησλ Angelides, Stylianou θαη Leigh (
2003), πξνθχπηεη πσο νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ αλαγθαία ηελ επηπιένλ επηκφξθσζή ηνπο ζε ζέκαηα
δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ηθαλνί λα αλαπηχμνπλ δηαπνιηηηζκηθέο πξνζεγγίζεηο
ζηελ δηδαζθαιία ηνπο. Παξφκνηεο έξεπλεο ζηελ Βιιάδα (ΐιάρνπ &Σζνπθλάθε, 2008· Γθηνπδέιεο, 2007)
θαη θαηαδεηθλχνπλ φηη:
«…ν εθπαηδεπηηθφο ζηελ πνξεία ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ αλάπηπμεο έρεη βαζηθέο αλάγθεο γηα αλαλέσζε,
βειηίσζε θαη ππνζηήξημε ησλ δεμηνηήησλ εθείλσλ πνπ ζα ηνλ θαηαζηήζνπλ πην απνηειεζκαηηθφ ζην έξγν ηνπ
σο δαζθάινπ, ζε ζρέζε κε ηελ ππνδνρή θαη ππνζηήξημε ησλ αιινδαπψλ, αιιά θαη ληφπησλ καζεηψλ ζε κηα
θνηλή πνξεία κάζεζεο θαη ζπκβίσζεο.» (Γθαλέηζνπ & Ρέππα, 2007).
Δ πξνψζεζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο πξνυπνζέηεη «ηελ αιιειεπίδξαζε, ηε ζπλεξγαζία,
ηελ αιιειεγγχε, , ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ απνδνρή ησλ αηφκσλ θαη ησλ νκάδσλ, ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν
ελεξγνχλ θαη ηεο δηαθνξάο ηελ νπνία έρνπλ» (Καλαθίδνπ – Παπαγηάλλε 1997). Μέζα ζ‟ απηά ηα πιαίζηα ν
εθπαηδεπηηθφο αλαιακβάλεη έλα ξφιν αθππληζηή θαη δηακνξθσηή θνπιηνχξαο πνπ ζηνρεχεη ζηε
ζπκπεξίιεςε φισλ ησλ καζεηψλ. Με ηελ νξγάλσζε θαη ην πεξηερφκελνπ ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ αιιά θαη ηε
δηθή ηνπ ζηάζε απέλαληη ζε δεηήκαηα δηαπνιηηηζκηθήο επαηζζεζίαο, δηακνξθψλεη έλα ζρνιηθφ πεξηβάιινλ
πνπ δηδάζθεη ζην καζεηή αμίεο, ζηάζεηο, ζπκπεξηθνξέο θαη ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζε θαη εθηίκεζε ησλ
δηαθνξψλ θνπιηνχξαο κέζα ζε κηα πινπξαιηζηηθή θνηλσλία (Κνχιε & Παπατσάλλνπ, 2006). Παξάιιεια
φκσο σο ζπλεξγάηεο, βνεζφο θαη ζχκβνπινο ζηέθεηαη ζην πιεπξφ ησλ καζεηψλ ηνπ πξνζπαζψληαο λα
αλαπηχμεη ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο ζε δεκνθξαηηθφ θιίκα ην νπνίν θαηά ηνλ Slavin (1995), κεηαμχ άιισλ
βνεζά ζηελ αχμεζε ηεο απηνεθηίκεζεο ησλ καζεηψλ, ηελ πξνψζεζε ησλ δηαπνιηηηζκηθψλ ζρέζεσλ θαη ηελ
επαθή κε δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο. (Slavin, 1995).
Πξνθεηκέλνπ ν εθπαηδεπηηθφο λα πξνσζήζεη ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ζπλεξγαζία αλάκεζα ζε
καζεηέο δηαθνξεηηθήο πνιηηηζκηθήο πξνέιεπζεο θαη λα δεκηνπξγήζεη έλα καζεζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ ζα
εληζρχεη ηελ απηελέξγεηα θαη δεκηνπξγηθφηεηα φισλ ησλ καζεηψλ, νθείιεη λα πξνζαξκφζεη ηηο ζηάζεηο θαη
ηηο κεζφδνπο ηνπ απέλαληη ζηηο λέεο ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγνχληαη. Έηζη εθαξκφδνληαο ζρέδηα εξγαζίαο θαη
πξνγξάκκαηα δηαζεκαηηθνχ ραξαθηήξα κε ηε ρξήζε ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κεζφδνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε
φινπο ηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ ηηο επηθνηλσληαθέο θαη γισζζηθέο ηνπο δεμηφηεηεο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ
ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο, θηιίαο θαη θαηά ζπλέπεηα απνδνρήο ηεο χπαξμεο θαη δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ
αιιφγισζζσλ καζεηψλ (Ώλδξνχζνπ, Ώζθνχλε, Μάγνο θαη Υξεζηίδνπ-Ληνλαξάθε, 2001). Βπηπιένλ
δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο ψζηε κέζσ απηψλ ησλ ζρεδίσλ εξγαζίαο λα αλνίμεη ην ζρνιείν πξνο ηελ
θνηλσλία, λα αλαπηπρζνχλ θαη λα εληζρπζνχλ νη ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο κε ηνπηθνχο θνξείο θαη κε ηηο
νηθνγέλεηεο ησλ καζεηψλ. Έρεη απνδεηρζεί απφ έξεπλεο φηη ε ζπλεξγαζία ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο επεξεάδεη
ζεκαληηθά ηελ ςπρηθή πγεία ησλ καζεηψλ, ηε βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο θαη ηελ αθαδεκατθή ηνπο
πξφνδν. (Καλαθίδνπ & Παπαγηάλλε, 1998: 47).
Οθείινπκε λα ηνλίζνπκε ηε ζεκαζία ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ σο παξάγνληα εμνκάιπλζεο
ξαηζηζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ αληζνηήησλ. Ο εθπαηδεπηηθφο σο θνξέαο αιιαγήο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο
δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο έρεη ρξένο λα επηδηψθεη ηελ νκαιή ελζσκάησζε θαη ίζε αληηκεηψπηζε φισλ ησλ
καζεηψλ, λα εμαιείθεη θάζε κνξθή θαηαπίεζεο ζην ζρνιείν, λα πξνζθέξεη έλα αζθαιέο θαη πξνθιεηηθφ
καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ζε φινπο ηνπο καζεηέο θαη λα πξνσζεί ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε. (Carlisle, Jackson
& George, 2006). θηαγξαθείηαη ινηπφλ έλαο λένο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ αλαδεηθλχεη ηελ εζηθή θαη
εθπαηδεπηηθή δηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο(Brookfield, 1995), πξνσζψληαο ηηο αξρέο ηεο θνηλσληθήο
δηθαηνζχλεο ε νπνία απνηειεί δνκηθφ ζηνηρείν ζηελ πξναγσγή ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο
ζπκπεξίιεςεο. Βίλαη ν ξφινο ηνπ «ζηνραζηηθνθξηηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ». (Calderhead&Gates,
1993·Hoffman-Kipp, Artiles&López-Torres, 2003·Howard, 2003·Jay&Johnson, 2002·Milner, 2003·Pedro,
2005·Rodgers, 2006·Rousseau&Tate, 2003·Valli, 1997·Zeichner, 1993).
Καηαιήγνληαο ζα ιέγακε φηη ν εθπαηδεπηηθφο, πηνζεηψληαο ζπκπεξηθνξέο θαη ζηάζεηο πνπ
θαιιηεξγνχλ ηε ζπλεξγαζία, ηε δηαιιαθηηθφηεηα, ην ζεβαζκφ ζηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηελ ελζάξξπλζε ηεο
εηξεληθήο ζπκβίσζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ, απνηειεί νπζηαζηηθφ παξάγνληα ζηελ
θαιιηέξγεηα δηαπνιηηηζκηθψλ αμηψλ ζηελ ηάμε θαζψο απνηειεί έλα ηζρπξφ πξφηππν κίκεζεο θαη ηαχηηζεο γηα
ηνπο καζεηέο ηνπ. (Παξαζθεπφπνπινο Ε, 1985:169).
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Σν ζεκεξηλφ ζρνιείν έρεη ρξένο λα πξνάγεη ηνλ πινπξαιηζκφ πξνθεηκέλνπ λα πξνεηνηκάζεη ηα
παηδηά λα δήζνπλ ζε κία πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία. Καζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο
δηαπνιηηηζκηθήο θπζηνγλσκίαο ησλ ζρνιείσλ δηαδξακαηίδεη ν ζρνιηθφ εγέηεο θαη νη εθπαηδεπηηθνί. Ο
ζρνιηθφο εγέηεο είλαη εθείλνο ν παξάγνληαο πνπ ζα δεκηνπξγήζεη έλα θιίκα ζην νπνίν ζα θπξηαξρνχλ ν
ζεβαζκφο ζηε δηαθνξεηηθφηεηα, ε ζπλεξγαζία, ζα εκθπζήζεη θαη ζα κεηαδψζεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ην
φξακα ηνπ ζρνιείνπ πξνθεηκέλνπ λα κεηαζρεκαηηζηεί ζε κία θνηλφηεηα ζηελ νπνία ζα ππάξρεη ηζφηεηα θαη
δεκνθξαηία, ρσξίο αηζζήκαηα ξαηζηζκνχ θαη μελνθνβίαο. Θα ζηεξίμεη πξνζσπηθά ην έξγν ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, ζα ηνπο παξέρεη επθαηξίεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο θαη ζα ηνπο ελζαξξχλεη ζηε αλάπηπμε
ζρέζεσλ κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ηνπο γνλείο έηζη ψζηε κέζα ζε θιίκα αιιειεπίδξαζεο, ακνηβαίνπ
ζεβαζκνχ θαη εκπηζηνζχλεο λα νδεγεζνχλ ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ πινπξαιηζκνχ θαη ζηελ
πξνψζεζε αμηψλ ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζρνιείνπ αιιά θαη ηεο θνηλσλίαο.
Ώμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη έλα δπλακηθφ θαη νξγαλσηηθφ
ξφιν ζηε δηακφξθσζε εζσηεξηθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ νξγαληζκνχ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο
δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. Ο εθπαηδεπηηθφο φκσο είλαη ν θχξηνο κνριφο απηήο ηεο πξνζπάζεηαο εθφζνλ
είλαη απηφο πνπ πινπνηεί ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. Με ηηο αληηιήςεηο ηνπ, ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπ θαη ηηο
κεζφδνπο πνπ πηνζεηεί, ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηε δηακφξθσζε ελφο ζρνιείνπ ην νπνίν αμηνπνηεί ηελ
πνηθηινκνξθία θαη δηδάζθεη ηηο αμίεο ηεο ζπκπεξίιεςεο πνπ είλαη θαη ν απψηεξνο ζθνπφο ηεο
δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. Γηα λα κπνξέζνπλ φκσο νη δηεπζπληέο θαη νη εθπαηδεπηηθνί λα αληαπνθξηζνχλ
απνηειεζκαηηθά ζηηο αλάγθεο ηνπ ζχγρξνλνπ πνιππνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ ζρνιείσλ ζα πξέπεη λα
απνθηήζνπλ γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζρεηηθά κε ηελ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε.
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε αλάδεημε ησλ εκπνδίσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ αθαδεκατθή
πνξεία ησλ κεηαλαζηψλ - πξνζθχγσλ καζεηψλ, πξνηείλνληαο παξάιιεια εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ
άκβιπλζε θαη θαηαπνιέκεζή ηνπο. Βηδηθφηεξα, κειεηψληαη νη γελεζηνπξγνί παξάγνληεο πνπ ζπλεπηθνπξνχλ
ζηελ εκθάληζε ησλ δπζθνιηψλ απηψλ, αμηνπνηψληαο γηα ηελ έξεπλα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ηξέρνπζαο
αθαδεκατθήο εξγαζίαο ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θαη ηελ θξηηηθή παξνπζίαζε εξεπλεηηθψλ πνξηζκάησλ.
πγθεθξηκέλα, ν γισζζηθφο θξαγκφο, ηα κνλνπνιηηηζκηθά αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ε ειιηπήο
δηαπνιηηηζκηθή επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ν πεξηνξηζκέλνο ζρνιηθφο ρξφλνο παξεκπνδίδνπλ ηελ
απξφζθνπηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηελ θνηλσλία ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. Χζηφζν, ε παξνρή εμαηνκηθεπκέλεο
δηδαζθαιίαο, ε δεκηνπξγία εηεξνγελψλ νκάδσλ εξγαζίαο θαη ε αγαζηή ζπλεξγαζία κε άιινπο εθπαηδεπηηθνχο
θαζψο θαη κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ απνηεινχλ έλα ηζρπξφ έξεηζκα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο
εθπαίδεπζεο. Οινθιεξψλνληαο, θαζψο ν αξηζκφο ησλ κεηαλαζηψλ – πξνζθχγσλ καζεηψλ ζα εμαθνινπζεί λα
απμάλεηαη ηα επφκελα ρξφληα, ε δηεξεχλεζε άιισλ παξαγφλησλ φπσο ην θχιν, ε θπιή, ε ειηθία, νθείινπλ λα
ηχρνπλ δηεξεχλεζεο γηα ηελ άξζε ησλ πεξηνξηζκψλ ζηε κάζεζε.
Λέμεηο θιεηδηά: κεηαλάζηεο, πξφζθπγεο, καζεηέο, εκπφδηα, κάζεζε
ΔΗΑΓΧΓΖ
Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, αξθεηέο ρψξεο ηεο Βπξψπεο έρνπλ ζέζεη ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε γηα ηα
εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηά ηνπο σο κία απφ ηηο πξψηεο πξνηεξαηφηεηέο ηνπο. Σν ζπλερψο απμαλφκελν εηεξνγελέο
κείγκα πιεζπζκψλ κε δηαθνξεηηθέο εζλφηεηεο νδήγεζε ζε άλνδν ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ εθπαίδεπζε, ψζηε
λα ζπκβαδίδεη κε ηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο ησλ πνιππνιηηηζκηθψλ - πινπξαιηζηηθψλ θνηλσληψλ, αληηθαζηζηψληαο
ηελ «πνιηηηζκηθή ηπθιφηεηα» ηνπ πξφζθαηνπ παξειζφληνο (Angelides, Stylianou & Leigh, 2007∙ Μάγνο,
2016:10).
ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, ζχκθσλα κε πξφζθαηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ηνπ ηδξχκαηνο απφδεκσλ Βιιήλσλ
θαη δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, νη επαλαπαηξηζκέλνη θαη κεηαλάζηεο καζεηέο απνηεινχλ θαηά πξνζέγγηζε ην
10% ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ (Kesidou, 2009 ζην Doikou- Avlidou & Dadatsi, 2013). Μνινηαχηα, ηα
πνιηηεηαθά ζπζηήκαηα θαη νη θνηλσλίεο εκθαλίζηεθαλ απξνεηνίκαζηεο κπξνζηά ζε απηή ηελ θνηλσληθή ηάζε,
επηηξέπνληαο ηελ αλάδπζε θαηαζηάζεσλ ξαηζηζκνχ θαη μελνθνβίαο, ζεσξψληαο ηελ κεηαλάζηεπζε σο απεηιή
θαηά ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο θαη εδαθηθήο απηνλνκίαο (Macris, 2012). Παξάιιεια, νη εθπαηδεπηηθνί κε
γλσξίδνληαο πψο λα αληαπνθξηζνχλ ζηα παηδηά πνπ πξνέξρνληαλ απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο θαη κηινχζαλ
δηαθνξεηηθή γιψζζα απφ ηελ θπξίαξρε ηνπ πνιηηηζκνχ ησλ γεγελψλ, νδήγεζαλ ζηελ πεξηζσξηνπνίεζή ηνπο,
πηνζεηψληαο κία απεξίθξαζηα αθνκνησηηθή πξνζέγγηζε (Angelides et al., 2007∙ Oikonomidoy, 2010).
ηφρνο ηεο παξνχζαο βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο είλαη λα αλαδείμεη ηα δηάθνξα αθαδεκατθά εκπφδηα ζην
κηθξφ-επίπεδν ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, ηφζν απφ ηε ζθνπηά ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη φπσο ηα αληηιακβάλνληαη νη
κεηαλάζηεο καζεηέο, ζε ζπλάξηεζε κε ηηο νηθνγελεηαθέο επζχλεο πνπ θαινχληαη λα θέξνπλ εηο πέξαο, ζε ζρέζε
κε ηελ κάζεζε θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο (δεχηεξν θεθάιαην). ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη πξνζπάζεηα λα
δνζεί ν νξηζκφο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, ελψ ζην ηξίην παξαηίζεληαη εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο γηα ηελ
απνζφβεζε ησλ πξνβιεκάησλ. Δ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηνλ επίινγν θαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο
έξεπλεο.
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Κεθάιαην 1ν
Οξηζκφο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο
Σα ζχγρξνλα θξάηε, εθηεζεηκέλα ζε εμσηεξηθέο επηξξνέο φπσο ε κεηαλάζηεπζε, ν ηνπξηζκφο, ην
εκπφξην, ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ε παγθνζκηνπνίεζε, έρνπλ νδεγεζεί ηηο
ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζε δηεζλέο, επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν ζε κία αιιαγή ηεο ζχλζεζεο ησλ θνηλσληψλ
ηνπο, ππνρξεψλνληαο ηηο εθάζηνηε θπβεξλήζεηο λα αληαπνθξηζνχλ αιιά θαη λα αλαπηχμνπλ ρψξν γηα ηελ εζληθή
πνηθηινκνξθία (Παπαζηπιηαλνχ, 2010∙ Υαηδεζσηεξίνπ, 2013). Ώπηή ε δηαθνξνπνηεκέλε ζχζηαζε ησλ
θνηλσληψλ, έρεη αληίθηππν θαη ζηε ζχλζεζε ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ, θαζψο γηα λα θαηαζηεί επηηπρεκέλε κία
ζρνιηθή κνλάδα νθείιεη λα ζηεξίδεηαη ζηνλ ζεβαζκφ ηεο πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο φισλ αλεμαηξέησο ησλ
καζεηψλ (Υαηδεζσηεξίνπ, 2013). Δ αδπλακία ησλ πξνεγνχκελσλ πξνζεγγίζεσλ, δειαδή ηεο αλαγλψξηζεο ησλ
δηαθνξψλ θαη ηεο ελζσκάησζεο φισλ ησλ καζεηψλ ζηελ πνιππνιηηηζκηθνχ ραξαθηήξα θνηλσλία φπνπ
θαηνηθνχλ θαη δηάγνπλ ηνλ βίν ηνπο, νδήγεζε ηειηθά ζηελ πηνζέηεζε ηεο ζεκεξηλήο δηαπνιηηηζκηθήο
εθπαίδεπζεο (Todd, 2011∙ Υαηδεζσηεξίνπ, 2013).
Δ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, απνηειεί ην δεκνθξαηηθφ φρεκα γηα ηελ επίιπζε ησλ θνηλσληθψλ
δηακαρψλ αλάκεζα ζηηο δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο νκάδεο, θαζψο ε πνιηηηζκηθή πνηθηινκνξθία εκθαλίδεηαη σο
πξφβιεκα, σο πεγή θνηλσληθψλ εληάζεσλ ε νπνία πξέπεη λα επαλνξζσζεί κέζσ ηεο δηαπνιηηηζκηθήο
εθπαίδεπζεο. Θεσξείηαη επηπιένλ, σο έλαο κεραληζκφο πξφιεςεο δηακαρψλ ψζηε λα κάζνπκε λα δνχκε
πεξηζζφηεξν αξκνληθά (Todd, 2011). Σν λέν ζηνηρείν ην νπνίν έξρεηαη λα πξνζζέζεη σο ζηάζε θαη σο έλλνηα
είλαη ε δηάδξαζε, απηφ ην «δηα» φπνπ ζηελ νιηθή ηνπ δηάζηαζε πεξηιακβάλεη ηελ αιιειεπίδξαζε, ηελ
ακνηβαηφηεηα, ηελ αιιειεγγχε, ην ζπάζηκν ησλ ζηεγαλψλ, ηφζν αλάκεζα ζηα δηάθνξα κέιε ηνπ ίδηνπ
πνιηηηζκνχ, φζν θαη αλάκεζα ζηνπο δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο (Μάγνο, 2016:5). Βπίζεο, επεθηείλεηαη πέξα
απφ ηελ απνδνρή θαη δηαηήξεζε ησλ πνιηηηζκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ηδηαηηεξνηήησλ, ζηελ αλαγλψξηζε ηεο
πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο, κέζα απφ κία πξνζπάζεηα θαζεκεξηλνχ δηαιφγνπ, .θαηαλφεζεο θαη δηνκαδηθήο
ζπλεξγαζίαο (Υαηδεζσηεξίνπ, 2016:5).
πγρξφλσο, απεπζχλεηαη ζε φινπο, κε ζηφρν ηελ απειεπζέξσζε απφ ηηο εζλνθεληξηθέο αληηιήςεηο θαη
κηζαιιφδνμεο πξνθαηαιήςεηο, πξνσζψληαο εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ αληαπνθξίλνληαη ζε πεξηζζφηεξεο
απφ κία θνπιηνχξεο θαη γιψζζεο. Βηδηθφηεξα, ζηνρεχεη φρη κφλν ζηε ζρνιηθή αιιαγή θαη κεηαξξχζκηζε, αιιά
ζηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ ζρνιείνπ ζε θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ επίπεδν (Γεξνζίκνπ, 2013∙ Θενδψξνπ & Φηιίππνπ,
2013). Γεληθεχνληαο, αλεμαξηήησο είηε ηεο απφξξηςεο είηε ηεο απνδνρήο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, ε
χπαξμε ησλ πνιππνιηηηζκηθψλ θνηλσληψλ δελ αλαηξείηαη (Faas, Hajisoteriou & Angelides, 2014).
Κεθάιαην 2ν
Δκπφδηα εθπαίδεπζεο κεηαλαζηψλ - πξνζθχγσλ καζεηψλ – Αληηιήςεηο καζεηψλ, εθπαηδεπηηθψλ
Λφγσ ηεο αζαθνχο θαη απξνζδηφξηζηεο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηελ ηζαγέλεηα ζηελ Βιιάδα, ε λενιαία
ησλ κεηαλαζηψλ - πξνζθχγσλ καζεηψλ αθήλεηαη λα αγσλίδεηαη γηα ηε δηεθδίθεζε ηεο αμηνπξέπεηαο θαη ηεο
δηαθνξεηηθφηεηάο ηνπο, ηελ απνθαηάζηαζε θαη πηζαλψο ηελ αλάθηεζε ηεο δηθήο ηνπο κεζνιάβεζεο ζην ζρνιείν
θαη ηηο ζρνιηθέο αίζνπζεο θαη ηαπηφρξνλα λα παιεχεη κε δηακάρεο, εληάζεηο θαη ηελ αβεβαηφηεηα πνπ
ηξνθνδνηείηαη απφ ην θπξίαξρν ξεχκα θαη πνιηηηζκφ κέζα ζηηο θνηλσλίεο ηνπο (Macris, 2012).
Ώθφκε, ε παξαδνρή φηη νη κεηαλάζηεο καζεηέο ππνιείπνληαη ησλ γεγελψλ ζπλνκειίθσλ ηνπο ζε
επίπεδν εθπαίδεπζεο ιφγσ ηνπ πνιηηηζκηθνχ ηνπο ειιείκκαηνο, εληζρχεη ηελ πεξηζσξηνπνίεζε θαη ηε ζρνιηθή
ηνπο απνηπρία, ππνηηκψληαο ηε γιψζζα θαη ηνλ πνιηηηζκφ θαηαγσγήο ηνπο (Jaffe-Walter & Lee, 2011∙
Υαηδεζσηεξίνπ, 2013). Ώλαιπηηθφηεξα, νη εθπαηδεπηηθέο δπζθνιίεο ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ εμεγνχληαη
βάζεη ηνπ γισζζηθνχ θαη νηθνγελεηαθνχ ηνπο ππφβαζξνπ, ησλ πξνεγνχκελσλ ζρνιηθψλ εκπεηξηψλ θαη ηνπ
θνηλσληθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο παξά απφ ηηο δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο ζηελ ηάμε ή απφ ηηο πξνζδνθίεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ σο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ αθαδεκατθή πνξεία ησλ καζεηψλ (Poveda, Jociles & Franzé,
2014).


Γισζζηθή επάξθεηα

Δ αλεπαξθήο γισζζηθή ηθαλφηεηα ησλ κεηαλαζηψλ - πξνζθχγσλ καζεηψλ, απνηειεί κία κφληκε
αλεζπρία θαη ζέκα ζπδήηεζεο ην νπνίν εθθξάδεηαη απφ θνηλνχ απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη βνεζνχο δηεπζπληψλ. ε
έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζηνλ ειιελνθππξηαθφ ρψξν (Hajisoteriou, 2013), νη εθπαηδεπηηθνί ηφληζαλ δηάθνξνπο
ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε γιψζζα απνηεινχζε θξαγκφ ζηε ζπκπεξίιεςε ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ. Ώξρηθά,
επηβεβαίσζαλ φηη ε ειιηπήο γισζζηθή ηθαλφηεηα, απνηειεί εκπφδην ζηελ θαηαλφεζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ, ζηελ ηθαλφηεηα εθηέιεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαζέηνληαλ ζηνπο κεηαλάζηεο καζεηέο
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φπσο θαη ζηελ θνηλσληθνπνίεζή ηνπο. Παξάιιεια, ε γιψζζα ιεηηνπξγεί θαη ζαλ απνηξεπηηθφο παξάγνληαο,
πεξηνξίδνληαο ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ.
Παξ‟ φια απηά, νη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξζεθαλ ζηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί ην ππνπξγείν,
γλσζηνπνηψληαο ηνλ σθέιηκν ραξαθηήξα ησλ γισζζηθψλ καζεκάησλ θαη ηα πιενλεθηήκαηα γηα ηνπο κε
νκηινχληεο ειιεληθά καζεηέο. Χζηφζν, ηζρπξίζηεθαλ πσο ε γισζζηθή επάξθεηα απνηειεί κφλν έλαλ πξνάγγειν
γηα ηελ επξχηεξε ζπκπεξίιεςή ηνπο θαη πσο πεξηζζφηεξνη πεξίνδνη δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο είλαη
αλαγθαίνη. πσο δηαθαίλεηαη, πξσηαξρηθφο ζηφρνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη λα εκβαπηίζνπλ ηνπο κεηαλάζηεο πξφζθπγεο καζεηέο ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ρσξίο λα γίλεηαη ιφγνο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο γιψζζαο θαηαγσγήο
ηνπο. Ώπηφ γηα αξθεηνχο ζπκβαίλεη ψζηε λα απνθηήζνπλ νη κεηαλάζηεο καζεηέο εθείλεο ηηο δεμηφηεηεο ψζηε λα
θαηαζηνχλ απνηειεζκαηηθνί πνιίηεο ηεο Βιιελνθππξηαθήο πνιηηείαο.
Βληνχηνηο, νη καζεηέο εθθξάδνπλ ηελ απνδνθηκαζία ηνπο κε ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο απφ ηνπο δαζθάινπο
ηνπο ζην πξνζθήλην, ηελ ίδηα ψξα πνπ ε γισζζηθή ηνπο ηθαλφηεηα θαη ε εκπεηξία ηεο κεηεγθαηάζηαζήο ηνπο,
ηνπο απνηξέπεη απφ ην λα ζπκκεηέρνπλ ζηα εθπαηδεπηηθά δξψκελα. Βπηπξνζζέησο, αλαθέξνπλ ηνλ εθλεπξηζκφ
ηνπο φηαλ ζηεξνχληαη ην δηθαίσκα λα κηινχλ ηε γιψζζα θαηαγσγήο ηνπο (Oikonomidoy, 2007). Πάλσ ζε απηφ,
είλαη αμηνζεκείσην πσο ηα ζρνιεία απνζθνπνχλ ζην λα απνθηήζνπλ νη κεηαλάζηεο - πξφζθπγεο καζεηέο
επάξθεηα ζηε γιψζζα ηεο άξρνπζαο πιεηνςεθίαο, απνθιείνληάο ηνπο απφ ην αθαδεκατθφ πιηθφ, βαζηδφκελνη
ζηελ ππφζεζε πσο δελ είλαη ζε ζέζε λα δηεθπεξαηψζνπλ ζρνιηθέο εξγαζίεο κέρξη λα απνθηήζνπλ πιήξσο ηε
γισζζηθή επρέξεηα. πγρξφλσο, ε επάξθεηα ησλ κεηαλαζηψλ – πξνζθχγσλ καζεηψλ φζνλ αθνξά ηελ εζληθή
ηνπο γιψζζα απφθεηηαη ζηελ απνθιεηζηηθή επζχλε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο (Jaffe-Walter & Lee, 2011∙
Υαηδεζσηεξίνπ, 2013).
ην πιαίζην απηφ θαηαλννχκε, πσο ζα πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε λα ιακβάλεηαη ππφςε ε ειηθία ησλ
κεηαλαζηψλ καζεηψλ, δηφηη λεφηεξνη ζε ειηθία καζεηέο δπζθνιεχνληαη πεξηζζφηεξν λα αλαπηχμνπλ ηνλ
αθαδεκατθφ ηνπο ιφγν, κε έρνληαο ηηο γισζζηθέο θαη γξακκαηηθέο ηθαλφηεηεο ηεο πξψηεο ηνπο γιψζζαο, ψζηε
λα ρηίζνπλ πάλσ ζε απηέο (Murphy, D'Silva & Gunderson, 2012). Βπηπιένλ, θάπνηνη καζεηέο ππνιείπνληαη ησλ
δεμηνηήησλ γξακκαηηζκνχ ηεο κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο ή αθφκε δελ είραλ ηελ επθαηξία κίαο επίζεκεο
εθπάηδεπζεο ιφγσ πνιέκσλ, ινηκψλ θαη νηθνλνκηθψλ θαηαζηξνθψλ ησλ παηξίδσλ ηνπο (Hones, 2007).
πλνςίδνληαο, κπνξνχκε λα επηζεκάλνπκε πσο ε επαθή κε έλαλ άιιν πνιηηηζκφ δπζρέξαηλε πάληνηε
ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ δχν κεξψλ, ιφγσ ηνπ δηαθνξεηηθνχ πνιηηηζκηθνχ ππφβαζξνπ, ησλ ζρεκάησλ εξκελείαο,
ησλ ζπκβάζεσλ επηθνηλσλίαο θαη ηεο αλάγθεο δεκηνπξγίαο πξνζδνθηψλ γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ «μέλνπ»,
πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί απνηειεζκαηηθή ε επηθνηλσλία καδί ηνπ, βαζηδφκελνη φκσο ζπρλά ζε ζηεξεφηππα ηα
νπνία αθνξνχλ ηελ νκάδα ή ηνλ πνιηηηζκφ ζηνλ νπνίν αλήθεη ν ηειεπηαίνο. Με δεδνκέλα ηα παξαπάλσ, είλαη
επλφεην πσο ε δηαθνξεηηθή θνηλσληθνπνίεζε νδεγεί ζε αβεβαηφηεηα θαη αλαζθάιεηα σο πξνο ηελ αλάιεςε ησλ
ξφισλ, ηνπο ηξφπνπο θαηαλφεζεο θαη ηηο κεζφδνπο ζπλαιιαγήο, νμχλνληαο αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ
επηθνηλσλία, ζπγθξηηηθά κε ηηο ελδνπνιηηηζκηθέο επαθέο κε άγλσζηνπο αλζξψπνπο, νδεγψληαο άθξηηα ζηνλ
ραξαθηεξηζκφ ηνπ άιινπ σο «απνιίηηζηνπ» (Παπαζηπιηαλνχ, 2010).


Αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ

Έλα αθφκε ζεκαληηθφ εχξεκα ηεο έξεπλαο ζηνλ ειιελνθππξηαθφ ρψξν, ήηαλ ε πξνβιεκαηηθή θχζε
ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο φζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε ησλ κεηαλαζηψλ – πξνζθχγσλ καζεηψλ. Ώξθεηνί
εθπαηδεπηηθνί ηνλίδνπλ ηε δηαθνξά ζηε ζθνπνζεζία θαη ζην πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην
ειιελνθππξηαθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ζην πξφγξακκα ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ησλ κεηαλαζηψλ. Πεξαηηέξσ
θαηέθξηλαλ ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ειιελνθππξηαθνχ πξνγξάκκαηνο λα αλαγλσξίζεη ηελ παξνπζία ησλ
κεηαλαζηψλ καζεηψλ (Hajisoteriou, 2013). χκθσλα κε ηηο Koutselini θαη Ioannidou (1997) ζην Hajisoteriou,
2013, ε πνιηηηθή θαηάζηαζε ζηελ Κχπξν θαη ηα άιπηα πνιηηηθά πξνβιήκαηα επεξεάδνπλ ηε θηινζνθία πνπ
ππνβφζθεη ζηελ ειιελνθππξηαθή εθπαίδεπζε. Βμεγνχλ πσο νη αλειαζηηθέο πνιηηηζκηθέο ζθέςεηο έρνπλ
δηακνξθψζεη κία εζληθή ζπλείδεζε πνπ δηαπεξλά νιφθιεξν ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, ην νπνίν πξέπεη λα
κειεηεζεί ζαλ πνιηηηθφ θείκελν. Δ δέζκεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πνπ ζα
αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ, ζπζρεηίδεηαη κε κία αληίζηνηρε πνιηηηζκηθά
δηδαζθαιία, θαζψο γηα ηνπο καζεηέο απνηειεί ηζρπξφ θίλεηξν ε δηδαζθαιία πνπ αληαλαθιά ηηο πνιηηηζκηθέο
ηνπο εκπεηξίεο.
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χκθσλα κε ηνπο καζεηέο, ε ηαχηηζε κε ην πξφγξακκα καζεκάησλ δηεπθνιχλεη ηελ αίζζεζε ηνπ
«αλήθεηλ» φπσο θαη ηελ αθαδεκατθή εμέιημή ηνπο (Gay, 2000 ζην Oikonomidoy, 2007). Έλα δηεπηζηεκνληθφ
αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζα πξέπεη λα ελζαξξχλεη ηελ θξηηηθή ζθέςε, ηε γισζζηθή αλάπηπμε θαη λα αληιεί απφ ηηο
πνιηηηζκηθέο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ (Jaffe-Walter & Lee, 2011). Βδψ φκσο, έγθεηηαη θαη ην αδχλακν ζεκείν ηεο
ειιεληθήο εθπαίδεπζεο, θαζψο ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα είλαη κνλνπνιηηηζκηθφ θαη φρη δηαπνιηηηζκηθφ ελψ ε
εθπαίδεπζε είλαη ειιελνθεληξηθή θαη εζλνθεληξηθή (Μάγνο, 2016:28). Ώπελαληίαο, ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα
νθείινπλ λα ιεηηνπξγνχλ σο κέζν έθθξαζεο θαη γλσξηκίαο κε ηνπο πνιηηηζκηθνχο θψδηθεο, ηα έζηκα θαη ηηο
γηνξηέο φισλ ησλ καζεηψλ, φρη κφλν ησλ κειψλ ηεο θπξίαξρεο νκάδαο (National Association for the Education
of Young Children, 1996 ζην Μάγνο, 2016:28)


Αλεπαξθήο πξνεηνηκαζία εθπαηδεπηηθψλ

Άμην ιφγνπ, είλαη επίζεο ην γεγνλφο ηεο αλεπαξθνχο πξνεηνηκαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα
αληαπνθξηζνχλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ δεκηνπξγηθά ηελ πνηθηινκνξθία ηεο ζρνιηθήο ηνπο ηάμεο, απνδίδνληαο ηελ
αλεπάξθεηά ηνπο ζηα απαηηεηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζηελ απνπζία αξθεηνχ ρξφλνπ γηα ηελ παξαθνινχζεζε
ζεκηλαξίσλ (Hajisoteriou, 2013). Παξ‟ φιν πνπ ην ππνπξγείν παηδείαο έρεη νξγαλψζεη εμσζρνιηθά ζεκηλάξηα,
εθείλνη δηαηείλνληαη πσο πεξηζζφηεξε ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε είλαη απαξαίηεηε, ελψ θαηά ηνπο Zembylas θαη
Iasonos (2010), έλα πην νπζηαζηηθφ επίπεδν εμάζθεζεο γηα ηελ απφθηεζε δηαπνιηηηζκηθήο γλψζεο είλαη
πξναπαηηνχκελν.
Καηά ηνπο καζεηέο, ηα πνηνηηθά εθείλα ραξαθηεξηζηηθά ελφο εθπαηδεπηηθνχ πνπ δελ γλσξίδεη πψο λα
επηθνηλσλήζεη καδί ηνπο, λα κεηαδψζεη ην εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν θαη λα ζπλάςεη θηιηθέο ζρέζεηο
θαζηζηψληαο ηνλ κε απηφ ηνλ ηξφπν ζπγθξαηεκέλν θαη αλππφκνλν, θαλεξψλνπλ ηελ πνιηηηζκηθή αζπλέρεηα ζην
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα (Oikonomidoy, 2007).


Πεξηνξηζκέλνο ζρνιηθφο ρξφλνο

Σέινο, ν πεξηνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ απνηειεί θαηά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο αθφκα έλαλ παξάγνληα πνπ
αλαζηέιιεη ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζπκπεξίιεςεο. Αηδάζθνληαο κεηαλάζηεο καζεηέο
απαηηνχληαη πεξηζζφηεξεο εμαηνκηθεπκέλεο πξαθηηθέο, ελψ νη ππεξκεγέζεηο ζρνιηθέο ηάμεηο απφ θνηλνχ κε ηελ
ππεξβνιηθή ζρνιηθή χιε δελ επηηξέπνπλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ηνπο αθηεξψζνπλ νπζηαζηηθφ ρξφλν.
Παξνκνίσο, νη εθπαηδεπηηθνί ηνλίδνπλ πσο κηθξφηεξεο αξηζκεηηθά ηάμεηο κπνξνχλ λα απνβνχλ πεξηζζφηεξν
σθέιηκεο ζηε δηδαζθαιία ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ, δηαθνξεηηθά ε παηδνθεληξηθή πξνζέγγηζε δελ κπνξεί λα
εθαξκνζηεί ζε κία δεκφζηα ηάμε 30 αηφκσλ (Johnson, 2002 ζην Hajisoteriou, 2013).
Κεθάιαην 3ν
Δθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο αληηκεηψπηζεο εκπνδίσλ
Παξά ην γεγνλφο πσο νη εθπαηδεπηηθνί αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζηελ απνζαθήληζε ηνπ φξνπ
δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε φπσο θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο ζπκπεξίιεςεο, αλαγλσξίδνπλ ηνπο ξφινπο φπνπ
νθείινπλ λα αλαιάβνπλ ψζηε λα θαηαζηνχλ ηειεζθφξεο νη παξαπάλσ πξνζπάζεηεο (Hajisoteriou, 2013).
πγθεθξηκέλα, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δηαπνιηηηζκηθά ηθαλφο έλαο εθπαηδεπηηθφο, νθείιεη λα ζέβεηαη
ηα άηνκα πνπ πξνέξρνληαη απφ άιινπο πνιηηηζκνχο, λα δηαζέηεη ελζπλαίζζεζε θαη λα είλαη ζε ζέζε λα δηαθξίλεη
θαη λα άξεη ηηο δηθέο ηνπο πξνθαηαιήςεηο. Κνληά ζε απηφ, λα κπνξεί λα αληηιακβάλεηαη ηηο πνιηηηζκηθέο
δηαθνξέο σο επθαηξία κάζεζεο θαη φρη σο ηξνρνπέδε, θαηαδηθάδνληαο ηε ζεσξία ηνπ θνηλσληθνχ ειιείκκαηνο
(Μάγνο, 2016:8) Βμάιινπ, ην παξαδνζηαθφ κνληέιν ηεο δαζθαινθεληξηθήο εθπαίδεπζεο ζην νπνίν νη
εθπαηδεπηηθνί δηδάζθνληαλ κία ζπγθεθξηκέλε ζεσξία θαη εθπαηδεχνληαλ ζηηο αληίζηνηρεο πξαθηηθέο δεμηφηεηεο,
δελ είλαη πιένλ επαξθέο (Angelides et al., 2007).


Καιιηέξγεηα θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ καζεηψλ

Αελ ππάξρεη ακθηβνιία πσο έλα ζεηηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο, απφ θνηλνχ κε κία ζεηηθή ζπκπεξηθνξά
θαη αληίζηνηρεο ζεηηθέο αιιειεπηδξάζεηο, κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ αίζζεζε ηνπ «αλήθεηλ» θαη ηελ
αθαδεκατθή επηηπρία ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ, κέζσ ηεο πξνψζεζεο ησλ θνηλσληθψλ ηθαλνηήησλ. ηνλ
αληίπνδα, έλα ερζξηθφ πεξηβάιινλ ελδέρεηαη λα παξεκπνδίζεη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ καζεηψλ γηα ζπκπεξίιεςε
θαη λα ηνπο απνκαθξχλεη απφ ην ζρνιείν (Oikonomidoy, 2007). Οη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαηέρνπλ ζέζε θιεηδί
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ζε πξνγξάκκαηα πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ απνηξνπή αλάπηπμεο ζπκπεξηθνξηθψλ πξνβιεκάησλ ζε παηδηά. Ώξθεηέο
έξεπλεο ζε Ννξβεγία θαη άιιεο επξσπατθέο ρψξεο, παξνπζηάδνπλ πσο ζπρλά νη κεηαλάζηεο καζεηέο
απνηπγράλνπλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζην ζρνιείν θαη γη‟ απηφ ηνπνζεηνχληαη ζηελ νκάδα πςεινχ θηλδχλνπ
εθδήισζεο άζρεκεο ζπκπεξηθνξάο, αδηθαηνιφγεηεο απνπζίαο απφ ην ζρνιείν θαη ελ ηέιεη εγθαηάιεηςήο ηνπ
(Ogden, Sorlie, & Hagen, 2007).
Ώπηφο ν ηζρπξηζκφο ζπλππάξρεη κε ηελ ζεσξία θνηλσληθήο κάζεζεο ηνπ Bandura θαη ηε ζεσξία ηεο
απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο (self-efficacy) ζχκθσλα κε ηελ νπνία ππάξρεη κία ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο
απηνπεπνίζεζεο, ηεο επηκνλήο θαη ηεο αθαδεκατθήο επίδνζεο ησλ καζεηψλ (Soria & Stebleton, 2013). Γη‟ απηφ
ην ιφγν, νη επαγγεικαηίεο ηεο εθπαίδεπζεο πξέπεη λα κνρζήζνπλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο απηνπεπνίζεζεο ησλ
κεηαλαζηψλ καζεηψλ, ψζηε λα μεπεξάζνπλ ηα εκπφδηα θαη λα ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε πξνβιεκάησλ
ζπκπεξηθνξάο (Ogden, Sorlie & Hagen, 2007).


Δμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία

Ώξρηθά, ε επίηεπμε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο είρε ζπλδεζεί κε ηελ πξνψζεζε
δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο πξνζαξκνζκέλε ζηηο αλάγθεο ησλ κεηαλαζηψλ - πξνζθχγσλ καζεηψλ.
χκθσλα κε ηελ Hajisoteriou (2013), 12 ζηνπο 14 εθπαηδεπηηθνχο, επηρεηξεκαηνινγνχλ ππέξ ηεο παξνρήο
δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο, ξπζκίδνληαο ην πξφγξακκα ζηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπο. Οη
εθπαηδεπηηθνί πεξηγξάθνπλ ηελ παξνρή εμαηνκηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο σο έλαλ ηξφπν λα ππεξθεξάζνπλ νη
κεηαλάζηεο καζεηέο ηνπο, ηνπο γισζζηθνχο θξαγκνχο, επηθεληξψλνληαο εμαηξεηηθά ηα επηρεηξήκαηά ηνπο ζηελ
παξνρή βνήζεηαο πξνο απηνχο, ψζηε λα παξαθνινπζνχλ ηηο εζληθέο γισζζηθέο πξνδηαγξαθέο δίρσο
πξνζθφκκαηα.
χκθσλα φκσο κε ηνλ Banks (2006) κία κνλφπιεπξε γισζζηθή πξνζέγγηζε ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηνπο
κεηαλάζηεο - πξφζθπγεο καζεηέο είλαη αλεπαξθήο γηα ηελ αλάπηπμε ζπκπεξηιεπηηθψλ πεξηβαιιφλησλ. Οη
δάζθαινη πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε θαη άιια πνιηηηζκηθά ζηνηρεία αλεμάξηεηα απφ ηε γιψζζα, φπσο ε
ζξεζθεία, νη πνιηηηζκηθέο λφξκεο θαη νη πξνζδνθίεο, ε πνιηηηζκηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο θαζψο θαη ην
αηνκηθφ καζεζηαθφ ζηπι ηνπ θάζε καζεηή μερσξηζηά, επηηξέπνληαο ηελ ηαπηφρξνλε αλάπηπμε γισζζηθψλ θαη
αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ (Jaffe-Walter & Lee, 2011∙ Hajisoteriou, 2013).

πιινγηθή κάζεζε
Με ηελ παξνπζία κεηαλαζηψλ – πξνζθχγσλ καζεηψλ ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο, νη εθπαηδεπηηθνί ηεο
έξεπλαο ζηνλ ειιελνθππξηαθφ ρψξν, ππνζηήξημαλ πσο ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ κε πην ζπιινγηθνχο
ζρεκαηηζκνχο. ρεδφλ φινη νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη βνεζνί δηεπζπληψλ αληηιακβάλνληαη ηε ζπιινγηθή κάζεζε
σο κία ελαιιαθηηθή ζηξαηεγηθή δηδαζθαιίαο ζην πιαίζην ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, πξνηείλνληαο ηελ
νξγάλσζε πνιηηηζκηθά εηεξνγελψλ νκάδσλ ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο. Βπίζεο, πηζηεχνπλ πσο ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε
βνεζάεη ηνπο γεγελείο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ ηνλ ακνηβαίν ζεβαζκφ φπσο θαη ηνπο κεηαλάζηεο καζεηέο λα
απμήζνπλ ηηο αθαδεκατθέο ηνπ επηδφζεηο (Hajisoteriou, 2013).
Ώπηέο νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ βξίζθνληαη ζε ζπκθσλία κε ηε βηβιηνγξαθία, θαζψο θαηά ηνλ
Stables (2015 ζην Hajisoteriou, 2013), νη καζεηέο πξέπεη λα αλαθαιχπηνπλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα κέζα απφ έλα
επξχ θάζκα εηεξφηεηαο, πάλσ ζε εξγαζίεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζε φινπο ακνηβαία. Δ ζπκκεηνρή ζε νκάδεο,
φρη κφλν δίλεη ην εξέζηζκα γηα αλάπηπμε αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ, αιιά νδεγεί ηαπηφρξνλα θαη ζηελ κείσζε
ηεο πξνθαηάιεςεο. Ώθφκε, δηεπθνιχλεη ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ φηαλ νη καζεηέο εμαξηψληαη ν έλαο απφ ηνλ
άιινλ γηα ηελ επίηεπμε ελφο θνηλνχ ζηφρνπ, απμάλεη ηηο επθαηξίεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ πνιηηηζκηθά εηεξνγελψλ
καζεηψλ, θεξδίδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ θαηαλφεζε απέλαληη ζηηο πνιηηηζκηθέο ηνπο δηαθνξέο θαη
νκνηφηεηεο.
Βληνχηνηο, γηα λα απνθέξεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα ε ζπιινγηθή κάζεζε, νη εθπαηδεπηηθνί
νθείινπλ φπσο νξγαλψζνπλ πξνζερηηθά ηηο νκάδεο ζχκθσλα κε ηηο δηαθνξεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ηα δηαθνξεηηθά
ζηπι αιιειεπίδξαζεο ησλ καζεηψλ. Βηδηθφηεξα, νη εθπαηδεπηηθνί ηεο έξεπλαο ηζρπξίζηεθαλ πεξαηηέξσ πσο
ιακβάλνπλ ππφςε ηηο δεμηφηεηεο ηνπ θάζε καζεηή ηνπο θαη ηνπνζέηεζαλ ηνπο καζεηέο ζε νκάδεο κε θξηηήξην ηε
γιψζζα. Έηζη, πξνρψξεζαλ ζηε δεκηνπξγία πνιηηηζκηθά πνηθηιφκνξθσλ νκάδσλ, εμαζθαιίδνληαο ηελ
παξνπζία δίγισζζσλ καζεηψλ καδί κε καζεηέο πνπ δελ νκηινχζαλ ηελ ειιεληθή γιψζζα. Ώπηφ ζπλέβε δηφηη νη
εθπαηδεπηηθνί αληηιακβάλνληαλ ηε γισζζηθή ηθαλφηεηα σο έλα νπζηαζηηθφ πξφβιεκα γηα ηνπο κεηαλάζηεο
καζεηέο ηνπο, ζπλεπψο ζπιιακβάλνπλ ηελ απφθηεζε ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο σο απνηέιεζκα ηεο
ζπλεξγαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηε ζρνιηθή ηάμε (Hajisoteriou, 2013).


Γηθηχσζε κε άιινπο επαγγεικαηίεο ηεο εθπαίδεπζεο

880

1st International Congress on Management of Educational Units
December 7-9, 2018, Thessaloniki, Greece

Σα ζέκαηα ηεο γιψζζαο πνπ θαινχληαλ λα ππεξθεξάζνπλ αξθεηνί εθπαηδεπηηθνί, απνηέιεζαλ ηε βάζε
γηα ηε ζπλεξγαζία κε άιινπο επαγγεικαηίεο. Βπηά (7) απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνχο εθηίκεζαλ ηελ
πξφζιεςε πεξηζζφηεξσλ δηεξκελέσλ εθπαηδεπηηθψλ σο ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε
ζπκπεξίιεςε. Βπηπιένλ, ηξεηο (3) εθπαηδεπηηθνί εμέθξαζαλ αλεζπρίεο ζρεηηθά κε εηδηθέο πεξηπηψζεηο
κεηαλαζηψλ καζεηψλ πνπ αληηκεηψπηδαλ γισζζηθά ή άιια πξνβιήκαηα, ηνλίδνληαο ηελ αλάγθε ζπλεξγαζίαο
ησλ δαζθάισλ κε ηνπο ζρνιηθνχο ςπρνιφγνπο. Κιείλνληαο, αλεμαξηήησο ζρνιείνπ ζην νπνίν δίδαζθαλ νη
εθπαηδεπηηθνί, ε πιεηνςεθία καο γλσζηνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ησλ πνιηηηζκηθά πνηθηιφκνξθσλ ζρνιηθψλ ηάμεσλ
θαη ηελ αλάγθε ζπλεξγαζίαο κε άιινπο επαγγεικαηίεο, παξνπζηάδνληαο έηζη ηηο θαιέο ηνπο πξνζέζεηο λα
βνεζήζνπλ ηνπο κεηαλάζηεο καζεηέο θαη ηελ πξνζπκία λα αθνζησζνχλ ζηελ αλάπηπμε ησλ καζεηψλ ηνπο
(Hajisoteriou, 2013).

πλεξγαζία κε γνλείο κεηαλαζηψλ - πξνζθχγσλ καζεηψλ
Ώλακθηζβήηεηα, ε ζχλδεζε ηνπ ζρνιείνπ κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη ε δεκηνπξγία παξαγσγηθψλ
ζρέζεσλ κε ηνπο γνλείο ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ, ζπκβάιιεη ζηελ επίζπεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζπκπεξίιεςεο
ησλ ηειεπηαίσλ ηφζν ζηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ, φζν θαη ζην ηνπηθφ ζπγθείκελν. Έμη (6) απφ ηνπο
ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ έξεπλα ηεο Hajisoteriou (2013) επηρεηξεκαηνινγνχλ ππέξ ηεο ζπλεξγαζίαο
κε ηνπο γνλείο ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ, πξνσζψληαο έηζη ηε ζπλεξγαζία κε απζεληηθνχο εθπξνζψπνπο άιισλ
πνιηηηζκψλ (Μάγνο, 2016:18).
Δ ζπκπεξίιεςε ησλ γνληψλ ζηε ζπλεξγαηηθή νκάδα ιακβάλεη θαηά θάπνηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη
βνεζνχο δηεπζπληή ηε κνξθή ηεο αλαγλψξηζήο ηνπο σο ελεξγψλ κειψλ ζηε καζεζηαθή θνηλφηεηα,
νξγαλψλνληαο ζεκηλάξηα δαζθάισλ- γνληψλ. Σαπηφρξνλα, θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί ηνπο αληηιακβάλνληαη σο
πεγέο πιεξνθφξεζεο γηα ηνπο καζεηέο ηνπο, ππνγξακκίδνληαο ηελ αλάγθε δηαπνιηηηζκηθήο πξνεηνηκαζίαο
πξσηίζησο ησλ γνληψλ (Hajisoteriou, 2013).
χκθσλα κε ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία, ε παξνρή θηλήηξσλ γηα ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ γνληψλ
ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη ε πξφζθιεζε γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ, αλνίγεη ηνλ δξφκν γηα ηελ αλάπηπμε
ελφο δηαπνιηηηζκηθνχ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, θαζηζηψληαο επηπιένλ ελήκεξνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ην
πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν ην νπνίν θέξνπλ νη καζεηέο ηνπο, κέζα απφ ζπδεηήζεηο κε ηνπο γνλείο. Χζηφζν, ζα
πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην πεξηερφκελν ησλ ζεκηλαξίσλ κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ – γνληψλ, θαζψο ε
δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε δελ πεξηνξίδεηαη απιά ζηε δηνξγάλσζε θεζηηβάι θαη ζηελ παξνπζίαζε θαγεηψλ,
φπνπ ηα παηδηά «επηζθέπηνληαη» έλαλ «άιιν» πνιηηηζκφ δίρσο λα έρνπλ θαηαλνήζεη, γλσξίζεη θαη
αιιειεπηδξάζεη κε ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ (Hajisoteriou, 2013∙ Μάγνο, 2016:30). Βπηπξνζζέησο, ε κνλνκεξήο
αλάδεημε ησλ ηδηαίηεξσλ εζίκσλ ησλ κεηαλαζηψλ – πξνζθχγσλ καζεηψλ, ελδέρεηαη λα ζπκβάιιεη ζηελ
ελίζρπζε ησλ παξαλνήζεσλ θαη ζηε πξνψζεζε κίαο θνιθινξηθήο, επηθαλεηαθήο εηθφλαο, εληείλνληαο ηελ
απφζηαζε κεηαμχ γεγελψλ θαη κεηαλαζηψλ καζεηψλ. Βπνκέλσο, εθπαηδεπηηθνί θαη γνλείο απφ θνηλνχ πξέπεη λα
ζέζνπλ ππφ ακθηζβήηεζε ηηο δεδνκέλεο εηθαζίεο δηαθνξψλ θαη λα αλαδείμνπλ ηηο νκνηφηεηέο ηνπο,
απνθεχγνληαο ηελ παγίδα ηνπ εμσηηζκνχ (Hajisoteriou, 2013∙ Μάγνο, 2016:18).
Οινθιεξψλνληαο ηελ εξγαζία, γίλεηαη θαλεξφ πσο νη εθάζηνηε πεξηπηψζεηο ζχγρπζεο θαη
δπζαξέζθεηαο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ απνπζία επίγλσζεο ηνπ ξφινπ ηνπ «μέλνπ» πνιηηηζκνχ, κπνξνχλ λα
απνθεπρζνχλ, είηε αμηνπνηψληαο έλαλ κεζνιαβεηή, εηδηθφ ζε πνιηηηζκηθά δεηήκαηα, είηε παξαθνινπζψληαο
δηαιέμεηο θαη ηαηλίεο πνπ άπηνληαη ησλ πνιηηηζκηθψλ δηαθνξψλ ζηε ζπκπεξηθνξά θαη πξνάγνπλ ηελ πνιηηηζκηθή
αθχπληζε (Παπαζηπιηαλνχ, 2010).
ΔΠΗΛΟΓΟ
Ώλαθεθαιαηψλνληαο, νη κεηαλάζηεο καζεηέο είλαη πην πηζαλφ λα αλαθεξζνχλ ζε ζεκαληηθφηεξα
εκπφδηα θαηά ηελ αθαδεκατθή ηνπο πνξεία πξνο ηελ επηηπρία, απφ φηη νη κε κεηαλάζηεο καζεηέο. Βηδηθφηεξα, νη
κεηαλάζηεο καζεηέο παξαζέηνπλ σο εκπφδηα ζηελ επφδσζε ησλ αθαδεκατθψλ ηνπο πξνζπαζεηψλ, ηε
δηεθπεξαίσζε νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ, ηηο θησρέο γισζζηθέο θαη καζεκαηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο, ηηο
αλεπαξθείο δεμηφηεηεο κειέηεο, ην θησρφ πεξηβάιινλ κάζεζεο φπσο θαη φηη δηαθαηέρνληαη απφ ζπλαηζζήκαηα
απνγνήηεπζεο, αλαζηάησζεο θαη άγρνπο. Ώπηά ηα επξήκαηα, έρνπλ ην αληίθηππν ηνπο ζηνπο επαγγεικαηίεο ηεο
εθπαίδεπζεο, θαζψο ν καζεηηθφο θαη θνηηεηηθφο πιεζπζκφο ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ ζα ζπλερίδεη λα
απμάλεηαη (Soria & Stebleton, 2013). Γλσξίδνληαο πνηεο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο επεξεάδνπλ ζεηηθφηεξα ηελ
αθαδεκατθή απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ, ελδέρεηαη λα βνεζήζεη ηνπο δηαρεηξηζηέο ηεο
εθπαίδεπζεο λα απνθαζίζνπλ ηηο πην ιεηηνπξγηθέο πξαθηηθέο, δηφηη θαηά θνηλή νκνινγία, ε δηαπνιηηηζκηθή
εθπαίδεπζε πξέπεη λα μεθηλήζεη κε ηελ αξρηθή εθπαίδεπζε ησλ δαζθάισλ (Angelides et al., 2007). Ώθνινχζσο,
ζα επηηεπρζεί ζηαδηαθά ε άκβιπλζε ησλ εκπνδίσλ πνπ επηθέξνπλ επηπηψζεηο ζηε βαζκνινγηθή εμέιημε θαη ζηα
καζεζηαθά επηηεχγκαηα ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ. πκπιεξσκαηηθά, νη αιιαγέο ζηελ εζληθή ζχζηαζε ησλ
πιεζπζκψλ επηβάιινπλ ηελ επαλεμέηαζε θαη επαλαμηνιφγεζε ηεο ηξέρνπζαο αληίιεςεο γηα ηελ ηζαγέλεηα,
θαζψο ε έλλνηα ηνπ πνιίηε ζπλδέεηαη κε ηα εδαθηθά ζχλνξα ελφο θξάηνπο (Macris, 2012). πλνςίδνληαο,
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αλαγλσξίδνληαο πσο ν θάζε έλαο καζεηήο έρεη δηαθνξεηηθέο θπιεηηθέο θαη εζληθέο θαηαβνιέο φπσο θαη
εκπεηξίεο, θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα πεξαηηέξσ έξεπλα ζηελ αλάδεημε θαη άιισλ παξαγφλησλ πνπ
ιεηηνπξγνχλ σο αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο ζηελ κάζεζε, φπσο ην θχιν, ε θπιή, ην θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ
επίπεδν ησλ καζεηψλ, φπσο θαη ζε πνηα κεηαλαζηεπηηθή γεληά αλήθνπλ, πξνσζψληαο ηελ νπηηθή πσο «ε
δηαθνξεηηθφηεηα απνηειεί πινχην θαη φρη απεηιή» (Soria & Stebleton, 2013∙ Μάγνο, 2016:20).
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Δ δηνίθεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ε επηινγή ησλ ζηειερψλ πνπ ηελ αζθνχλ, ζπληζηά δηαρξνληθά
ακθηιεγφκελν πεδίν αληηπαξαζέζεσλ, ζηελ βάζε ζπλήζσο κνλφπιεπξσλ ή πξνζσπηθψλ νπηηθψλ αλάιπζεο θαη
ζεψξεζεο ηνπ δεηήκαηνο. θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηζήγεζεο είλαη ε δηαζαθήληζε ηνπ πιαηζίνπ επηινγήο
θαηάιιεισλ ζηειερψλ γηα απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, κέζσ ηεο θξηηηθήο απνηίκεζεο
ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ λνκνζεηήζεσλ επηινγήο θαη κε ηελ ρξήζε ησλ φξσλ θαη ησλ θαλφλσλ ηεο δηνηθεηηθήο
επηζηήκεο.Σειηθά εθηηκάηαη πσο ε απνηειεζκαηηθή επηινγή εθθηλεί απφ ην φξακα ηεο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο γηα
ηελ εθπαίδεπζε, ην νπνίν κεηνπζηψλεηαη ζε ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο βάζεη ησλ νπνίσλ πεξηγξάθεηαη ε αλάιπζε
εξγαζίαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζέζεσλ θαη αλαδεηνχληαη νη θαηάιιεινη ππνςήθηνη.
Λέμεηο Κιεηδηά:ηειέρσζε, επηινγή, εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, δηνηθεηηθή επηζηήκε, λνκνζεηηθφ πιαίζην
επηινγήο.
ΔΗΑΓΧΓΖ
ΐάζεη ηεο ζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο ησλ νξγαληζκψλ (Μπνπξαληάο, 1992), ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα
απνηειείηαη απφ επηκέξνπο ππνζχλνια ζηνηρείσλ (καζεηέο, εθπαηδεπηηθνί, πξνγξάκκαηα, θ.ά.), ηα νπνία ελψ
επηηεινχλ μερσξηζηέο ιεηηνπξγίεο θαη αζθνχλ ζπγθεθξηκέλνπο ξφινπο, ζπλεξγάδνληαη θαη αιιειεπηδξνχλ σο
κία νιφηεηα πξνο επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο εθπαίδεπζεο (αΎηεο, 2008α).
Σν ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, σο ππνζχλνιν ηεο δνκήο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ππφθεηηαη ζηνπο
γεληθνχο θαλφλεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο (ΛαΎλαο, 2000). Δ δηνηθεηηθή ηνπ δηάξζξσζε ζπγθξνηείηαη ζε
ηέζζεξα επίπεδα (αίηεο, 2008· Μπάθαο, 2007): α) ην εζληθφ επίπεδν, κε αξκφδηνπο ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη
ηα Κεληξηθά πκβνχιηα, β) ην πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, κε αξκφδηεο ηηο Πεξηθεξεηαθέο Αηεπζχλζεηο θαη ηα
Πεξηθεξεηαθά πκβνχιηα, γ) ην λνκαξρηαθφ επίπεδν, κε αξκφδηεο ηηο Αηεπζχλζεηο Βθπαίδεπζεο θαη ηα Σνπηθά
πκβνχιηα θαη δ) ην επίπεδν ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, κε αξκφδηνπο ηνλ/ηελ Αηεπζπληή/ληξηα, ηνλ/ηελ
Τπνδηεπζπληή/ληξηα θαη ηνλ χιινγν Αηδαζθφλησλ.
Με θξηηήξην ηελ ηεξαξρηθή θαη ρσξνηαμηθή δνκή θαη θαηαλνκή ηεο εμνπζίαο, ηα εθπαηδεπηηθά
ζπζηήκαηα δηαθξίλνληαη ζε ζπγθεληξσηηθά θαη απνθεληξσηηθά (Λπκπέξεο, 2012). ηα ζπγθεληξσηηθά
ζπζηήκαηα, ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ άζθεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο επηθνξηίδνληαη ηα θεληξηθά φξγαλα
ζηελ πξσηεχνπζα. Σα απνθεληξσηηθά ζπζηήκαηα ρσξίδνληαη ζε δηνηθεηηθά θαη πνιηηηθά απνθεληξσκέλα
ζπζηήκαηα. ηα πξψηα, ε ράξαμε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηα θεληξηθά φξγαλα, ελψ ε
πινπνίεζή ηεο αλαηίζεηαη ζε κηθξφ ή κεγάιν βαζκφ ζηα πεξηθεξεηαθά. ηα δεχηεξα, αληίζεηα, ε ράξαμε θαη ε
πινπνίεζε αλαηίζεληαη εμ νινθιήξνπ ζηα πεξηθεξεηαθά φξγαλα (ΛαΎλαο, 1993).
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Τπφ ην πξίζκα ησλ πξναλαθεξζέλησλ, ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ινγίδεηαη σο ζπγθεληξσηηθφ
κε ζηνηρεία δηνηθεηηθήο απνθέληξσζεο, κε ην Τπνπξγείν Παηδείαο λα θαηέρεη ηνλ θπξίαξρν ξφιν ζηνλ έιεγρν
φισλ ησλ απνθαζηζηηθψλ αξκνδηνηήησλ θαη ηελ ζρνιηθή κνλάδα λα αζθεί ηνλ ξφιν ηνπ δηεθπεξαησηή,
ιακβάλνληαο ιεηηνπξγηθέο απνθάζεηο κφλν κέζα ζηα πιαίζηα ησλ ήδε εηιεκκέλσλ απνθάζεσλ εθπαηδεπηηθήο
πνιηηηθήο. Βπηκέξνπο ζχιαθεο άζθεζεο απηφλνκεο ζρεηηθά πνιηηηθήο απφ ηελ ζρνιηθή κνλάδα απνηεινχλ
(ΛαΎλαο, 2000): α) νη δηάθνξεο πνιηηηζηηθέο θαη ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νη ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο θαη νη
εθδξνκέο, β) νη θαηλνηφκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ηα πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο θαηεπηρεηξεκαηηθφηεηαο, γ)
ν εμνπιηζκφο κε επνπηηθά θαη ειεθηξνληθά κέζα πνπ εμππεξεηνχλ ηελ δηδαζθαιία, δ) ε εηζαγσγή λέσλ
εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ θαη ε δηεχξπλζε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΒ ζηελ δηδαζθαιία, ε) ε εμππεξέηεζε κέξνπο ησλ
επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζσ ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο, δ) ε παξνρή εμσζρνιηθήο, εθηφο
ηππηθνχ πιαηζίνπ βνήζεηαο ζε καζεηέο κε απμεκέλεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ε) ε ζεζκνζέηεζε ηεο
επηθνηλσλίαο κε ηνπο γνλείο θαη ην επξχηεξν άλνηγκα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία.
Βπηπιένλ, ζηελ ζχγρξνλε παγθνζκηνπνηεκέλε θνηλσλία, ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα
ππφθεηηαηζηηο άκεζεο θαη έκκεζεο επηξξνέο ηνπ δηεζλνχο εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο, φπσο απηφ εθθξάδεηαη
κέζσ εζληθψλ θαη ππεξεζληθψλ νξγαληζκψλ, νη νπνίνη παξεκβαίλνπλ ζηνπο εζληθνχο ζρεδηαζκνχο
(Ώζαλαζζνχια-Ρέππα, 2008) κε θχξην ζηφρν ηελ ελαξκφληζή ηνπο θαη ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο
παξερφκελεο εθπαίδεπζεο (Gouvias, 2007). Οη πξαθηηθέο ηνπο επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζηελ ελζάξξπλζε
κεηαξξπζκίζεσλ θαη ρξεκαηνδφηεζε πξνγξακκάησλ, ζηελ δεκηνπξγία δηθηχσλ ζπιινγήο θαη αληαιιαγήο
πιεξνθνξηψλ θαη θαιψλ πξαθηηθψλ θαη εθπαίδεπζεο ζηειερψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. Υαξαθηεξηζηηθφ
παξάδεηγκα απνηειεί νΟξγαληζκφο γηα ηελ Οηθνλνκηθή πλεξγαζία θαη Ώλάπηπμε (ΟΟΏ), ν νπνίνο
απερψληαο θπξίσο λενθηιειεχζεξεο απφςεηο, εθδίδεη πεξηνδηθέο εθζέζεηο – νδεγίεο γηα ηελ ειιεληθή
εθπαίδεπζε.
Δ Βπξσπατθή Έλσζε (Β.Β.) αζθεί επίζεο δηαρξνληθά έληνλε επηξξνή ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα,
πξνσζψληαο πνιηηηθέο γηα ηελ ζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο, ηελ ζπγθξηζηκφηεηα θαη
αληαγσληζηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ κέζσ ηεο επίηεπμεο κεηξήζηκσλ ζηφρσλ
(Γθφβαξεο&Ρνπζζάθεο, 2008) θαη πξνζθάησο, κέζσ ηνπ ην ζηξαηεγηθνχ πιαηζίνπ “Βθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε
202045”, ελ κέζσ θξίζεο θαη πνιηηηθψλ ιηηφηεηαο, ζέηεη σο άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο ηελ δηα βίνπ κάζεζε, ηελ
θηλεηηθφηεηα θαη ηελ πξνψζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο (Muñoz, 2015). Ώλ θαη ε Β.Β. δελ απνζθνπεί ζηελ
λνκνζεηηθή επζπγξάκκηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ παξέρνληάο ηνπο ηελ δπλαηφηεηα απηφλνκνπ
ζρεδηαζκνχ, ζηελ πνξεία πξνο ηελ επξσπατθή νινθιήξσζε επηδεηεί ηελ καθξνπξφζεζκε ζχγθιηζή ηνπο,κε
ζθνπφ ηελ νηθνδφκεζε κηαο θνηλήο επξσπατθήο ηαπηφηεηαο (Κειπαλίδεο, 2006). Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ
ζθνπνχ, ρξεκαηνδνηεί πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο φπσο είλαη ην Erasmus+, ηδξχεη δίθηπα επηθνηλσλίαο θαη
ζπλεξγαζίαο φπσο είλαη ην δίθηπν Βπξηδίθε46 θαη ζεζπίδεη ην επξσπατθφ πιαίζην επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ47
θαη ηηο βαζηθέο ηθαλφηεηεο48 γηα ηελ δηά βίνπ κάζεζε.
Βληφο ησλ γξακκψλ πνπ νξηνζεηνχλ ε δνκή ηνπεζληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη νη επηδξάζεηο
ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ, ε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο πξνζδηνξίδεη ηνπο ζηφρνπο ηεο θαη βάζεη απηψλ
ζηειερψλεη αλάινγα ηηο ππεξεζίεο ηεο. ην επίπεδν ηεο δηεχζπλζεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, θχξηνη άμνλεο
πξνζφλησλ ησλ ππνςεθίσλ, βάζεη ησλ πξναλαθεξζέλησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ πεξηβάιινληνο, ελδέρεηαη λα είλαη:
α) νη νξγαλσηηθέο θαη δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο γηα ηελ επηηπρή δηεθπεξαίσζε θαη ησλ εηιεκκέλσλ απφ ηελ
δηνίθεζε αιιά θαη ησλ απηφλνκσλ απφ ηελ ζρνιηθή κνλάδα απνθάζεσλ, β) νη εγεηηθέο θαη επηθνηλσληαθέο
ηθαλφηεηεο, ηφζν ζην πιαίζην ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο (ζρνιηθή κνλάδα) φζν θαη ηνπ εμσηεξηθνχ
(θνηλσλία, θνξείο, ηνπηθή θαη δηεζλήο θνηλφηεηα), κε ζηφρνπο ηελ εδξαίσζε θνπιηνχξαο ζπλεξγαζίαο,
εκπηζηνζχλεο, αλνηρηήο θαη εηιηθξηλνχο επηθνηλσλίαο, ηελ ππνθίλεζε εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη καζεηψλ,
ην άλνηγκα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηελ θνηλσλία θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπηθνχο θαη δηεζλείο θνξείο πξνο
φθεινο ηεο εθπαίδεπζεο, θ.ά.θαη γ) γλψζεηο κε πνιχκνξθν ραξαθηήξα, ηθαλέο λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο
παξαπάλσ αλάγθεο, φπσο γλψζεηο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο, επηθνηλσλίαο, μέλεο γιψζζεο, θαη γλψζεηο
πιεξνθνξηθήο, θαζψο ε επξπκάζεηα ηνπ δηεπζπληή κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ απμαλφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ
πξνζφλησλ, ην νπνίν κεηέρεηζε δηεξγαζία φζκσζεο κε ην δηεζλέο, απνηειεί αδήξηηε αλάγθε.
ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ

45

ηξαηεγηθφ πιαίζην Βθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο 2020: http://ec.europa.eu/education/policy/strategicframework/index_el.htm
46
Δ ηζηνζειίδα ηνπ δηθηχνπ Βπξηδίθε: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/home_en
47
Πεξηγξαθή ηνπ επξσπατθνχ πιαηζίνπ: https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/leaflet_el.pdf
48
Οη βαζηθέο ηθαλφηεηεο: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Ac11090
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Χο ζηειέρσζε νξίδεηαη ε πιήξσζε ησλ δηνηθεηηθψλ ζέζεσλ κε ηα θαηάιιεια πξφζσπα (Υνιέβαο,
1995). Δ δηαδηθαζία ζηειέρσζεο ησλ νξγαληζκψλ, ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ, πεξηιακβάλεη ηα ζηάδηα α) ηνπ
πξνγξακκαηηζκνχ, β) ηεο πξνζέιθπζεο θαη γ) ηεο επηινγήο ησλ ελδεδεηγκέλσλ ππνςεθίσλ (Σδσξηδάθεο &
Σδσξηδάθε, 2002).
Μέζσ ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ν νξγαληζκφο πξνβιέπεη, εθηηκάεη θαη εμαζθαιίδεη ζε αξηζκφ θαη
πνηφηεηα ηα ζηειέρε πνπ ζα ηνλ ζπλδξάκνπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ. Θεσξείηαη επνκέλσο κείδνλνο
ζεκαζίαο ε απνζαθήληζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ, νη νπνίνη επηπιένλ αληαλαθινχλ θαη ηελ
θνπιηνχξα ηνπ, θαη ε αληηζηνίρηζή ηνπο κε ηα θαηάιιεια ζηειέρε (Ξεξνηχξε – Κνπθίδνπ, 2001). Ώπηφ
επηηπγράλεηαη κε ηελ αλάιπζε εξγαζίαο, ε νπνία πεξηιακβάλεη α) ηελ πεξηγξαθή ηεο εξγαζίαο, κε βάζε ηα
θαζήθνληα θαη ηεο ππνρξεψζεηο ηεο ζέζεο θαη β) ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο εξγαζίαο, δειαδή ηηο απαξαίηεηεο
γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ηνπ ππνςήθηνπ γηα ηελ ζέζε (Υπηήξεο, 2001).Δ αλάιπζε εξγαζίαο δελ
πθίζηαηαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ζέζεσλ δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ.
ην ζηάδην ηεο πξνζέιθπζεο, ν νξγαληζκφο εληνπίδεη θαη πξνζθαιεί ηνπο θαηάιιεινπο ππνςήθηνπο γηα
ηηο ζέζεηο πξνο πιήξσζε (Υπηήξεο, 2001). Τπάξρνπλ πνιιέο πεγέο πξνζέιθπζεο, εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο.
Βληνχηνηο, αλαθνξηθά κε ηηο ζέζεηο δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ε πξνζέιθπζε γίλεηαη κφλν
εζσηεξηθά,κέζσζρεηηθνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπαπεπζπλφκελνπ ζηνπο κφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο, ζην
νπνίνπεξηγξάθνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θαηάζεζε αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο.
Χο επηινγή λνείηαη ε ζπγθέληξσζε θαη αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ γηα ηελ αλάδεημε κέζα απφ έλαλ
θαηάινγν ησλ ππνςεθίσλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηα θξηηήξηα πνπ ν νξγαληζκφο έρεη νξίζεη γηα ηηο ζέζεηο πξνο
πιήξσζε (Υπηήξεο, 2001· Μπάθαο, 2014). Δ επηινγή δηελεξγείηαη ζε δηάθνξα ζηάδηα θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ
νπνίσλ, κε ηελ ρξήζε δηαθφξσλ κεζφδσλ, απνξξίπηνληαη φζνη ππνςήθηνη δελ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα, βάζεη ηεο
αλάιπζεο εξγαζίαο (Σδσξηδάθεο & Σδσξηδάθε, 2002· Woods, Zibarras & Hinton, 2014). Δ επηινγή ησλ
κεζφδσλ βαζίδεηαη ζε θξηηήξηα φπσο α) ε εγθπξφηεηα θαη ε αμηνπηζηία, β) ην θφζηνο θαη ν ρξφλνο νινθιήξσζεο
ηεο δηαδηθαζίαο, γ) ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ ζε ζρέζε κε ην είδνο εξγαζίαο θαη δ) ν βαζκφο ζηνλ νπνίν
νη ππνςήθηνη απνδέρνληαη θαη ζεσξνχλ δίθαηε ηελ κέζνδν (Ώλαζηαζίνπ & Παπαθσλζηαληίλνπ, 2009).
Οη θπξηφηεξεο κέζνδνη επηινγήο είλαη (Μπάθαο, 2014· Σδσξηδάθεο & Σδσξηδάθε, 2002): ε
πξνθαηαξθηηθή ζπλέληεπμε ή ην εξσηεκαηνιφγην, ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ή ν θάθεινο ηνπ ππνςήθηνπ, ηα
δηάθνξα ηεζη (ςπρνκεηξηθά, λνεκνζχλεο, ηθαλνηήησλ) ε ζπλέληεπμε εξγαζίαο θαη νη δηαγσληζκνί (θπξίσο γηα
ηελ πξφζιεςε κεγάινπ αξηζκνχ ππνςεθίσλ). Κάζε κέζνδνο εθαξκφδεηαη ζε δηαθνξεηηθά ζηάδηα ηεο
δηαδηθαζίαο θαη πεξηέρεη ζεηηθά θαη αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Γηα παξάδεηγκα, ε δνκεκέλε ζπλέληεπμε
εθαξκφδεηαη ζηα ηειηθά ζηάδηα επηινγήο, έρεη πςειή εγθπξφηεηα θαη είλαη ζρεηηθά απνδεθηή απφ ηνπο
ππνςήθηνπο, ελψ ε κε δνκεκέλε ή ειεχζεξε ζπλέληεπμε έρεη ρακειή εγθπξφηεηα θαη είλαη ιηγφηεξν απνδεθηή
(Ώλαζηαζίνπ & Παπαθσλζηαληίλνπ, 2009).
Δ επηηπρεκέλε δηαδηθαζία επηινγήο πξνυπνζέηεη αληηθεηκεληθή πεξηγξαθή ηεο ζέζεο εξγαζίαο,
θαζνξηζκφ θξηηεξίσλ γηα απνδνηηθή άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο ζέζεο, γλψζε ησλ κεζφδσλ επηινγήο, ηεο
θαηαιιειφηεηαο αλά πεξίπησζε, ηεο εγθπξφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηνπο θαη ζχζηεκα αλαηξνθνδφηεζεο γηα
έιεγρν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο (Παπαιεμαλδξή& Μπνπξαληάο, 2003). Δ αμηνθξαηία, ε
δηθαηνζχλε θαη ν ρακειφο βαζκφο αληίδξαζεο ησλ ππνςεθίσλ πξνζδίδνπλ θχξνο ζηελ δηαδηθαζία (Νηθνιάνπ &
ΐαθφια, 2005).Σέινο, ε δηαδηθαζία επηινγήο πξέπεη αθελφο λα αληαλαθιά ηελ θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ, ην
ζχλνιν δειαδή ησλ αμηψλ, πξνηχπσλ θαη θαλφλσλ πνπ ηνλ ραξαθηεξίδνπλ θαη νξηνζεηνχλ ηελ ζπκπεξηθνξά
ησλ κειψλ ηνπ, αθεηέξνπ λα εληνπίδεη ηα θίλεηξα ησλ ππνςεθίσλ θαη πψο απηά ελδέρεηαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ
επηηπρεκέλε άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο (Ξεξνηχξε – Κνπθίδνπ, 2001).
ΤΕΖΣΖΖ
Ο δηεπζπληήο απνηειεί ζεκειηψδε ζπληζηψζα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (αΎηεο,
2008β), θαζψο αζθεί ζεκαληηθφ δηνηθεηηθφ, δηαρεηξηζηηθφ, παηδαγσγηθφ θαη δηδαθηηθφ έξγν (ηξαβάθνπ, 2003),
εκπλέεη θαη παξαθηλεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζπληειεί ζηελ δεκηνπξγία θαηάιιεινπ εξγαζηαθνχ θαη
εθπαηδεπηηθνχ θιίκαηνο (Pont, Nusche & Moorman, 2008).Δ επηινγή ηνπ ζηελ δεκφζηα εθπαίδεπζε βαζίδεηαη
ζε λνκνζεηηθφ πιαίζην ζην νπνίν πεξηγξάθνληαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ
ππνςεθίσλ, κε ηελ αλάινγε κνξηνδφηεζε. ηελ παξνχζα εξγαζία εμεηάδνληαη ηα ηξία ηειεπηαία ζπζηήκαηα
επηινγήο δηεπζπληψλ κε βάζε ηνπο Νφκνπο 3848/201049, 4327/201550 θαη 4473/201751, ελψ γίλεηαη επηπιένλ
49

Νφκνο 3848/2010(ΦΒΚ 71A/19-5-2010):“Ώλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηθνχ – θαζηέξσζε θαλφλσλ
αμηνιφγεζεο θαη αμηνθξαηίαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ινηπέο δηαηάμεηο”.
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αλαθνξά ζην Νφκν 4547/201852 πνπ ζα ηζρχζεη ζηηο επφκελεο θξίζεηο επηινγήο ηνπ 2020, κεηά ην πέξαο ησλ
ηξερνπζψλ ζεηεηψλ. ε φια ηα ζπζηήκαηα, ηα θξηηήξηα επηινγήο πεξηιακβάλνπλ, ζε ζπκθσλία κε ηελ ζεσξία,
ηξεηο θχξηεο θαηεγνξίεο, α) ηελ επηζηεκνληθή – παηδαγσγηθή ζπγθξφηεζε θαη θαηάξηηζε, β) ηελ ππεξεζηαθή
θαηάζηαζε, ηελ θαζνδεγεηηθή θαη δηνηθεηηθή εκπεηξία θαη γ) ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη γεληθή ζπγθξφηεζε, κε
δηαθνξεηηθή φκσο βαξχηεηα ζε θάζε ζχζηεκα, φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Βπίζεο εθηηκάηαη
δηαθνξεηηθά ε πξνζσπηθφηεηα, θπξίσο κε ζπλέληεπμε ή ςεθνθνξία.
Πίλαθαο
Πξνυπνζέζεηο πκκεηνρήο θαη Μνξηνδφηεζε Kξηηεξίσλ Eπηινγήο αλά Nφκν
Πποϋποθέζειρ
ζςμμεηοσήρ

Επιζηημονική
παιδαγωγική
ζςγκπόηηζη
24

Διδακηική
διοικηηική
ςπηπεζία
14
8 ππεξεζηαθή
θαη
6 δηνηθεηηθή

14
11 δηδαθηηθή
θαη
3 δηνηθεηηθή
13
10 δηδαθηηθή
θαη
3 δηνηθεηηθή
14
10 δηδαθηηθή
θαη
4 δηνηθεηηθή

Νόμορ
3848 /
2010

8 έηε ζπλνιηθά
5 δηδαθηηθά
4εηήο ζεηεία

Νόμορ
4327 /
2015

10 έηε ζπλνιηθά
8 δηδαθηηθά
2εηήο ζεηεία

11

Νόμορ
4473 /
2017

10 έηε ζπλνιηθά
8 δηδαθηηθά
3εηήο ζεηεία

12

Νόμορ
4547 /
2018

10 έηε ζπλνιηθά
8 δηδαθηηθά
ΤΠΕ Α' επηπ.
3εηήο ζεηεία

17

Πποζωπική
ζςγκπόηηζη
15
ζπλέληεπμε κε
κειέηε
πεξίπησζεο
από ηξάπεδα
ζεκάησλ

Σςμβολή ζηο
εκπαιδεςηικό
έπγο
12

Σύνολο
μονάδων
65

12
κπζηηθή ςεθνθνξία ζπιιόγνπ
δηδαζθόλησλ

37

8
ειεύζεξε ζπλέληεπμε - κπζηηθή
ςεθνθνξία ζπιιόγνπ
απηνβνύισο κεηξήζηκε
14
ζπλέληεπμε κε παξνπζίαζε από
ηνλ ππνςήθην ζρεδίνπ
πξνβιεκαηηζκνύ θαη δξάζεο

33

45

Δ κειέηε ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο δηεπζπληψλ βάζεη ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ λφκσλ, ιακβάλνληαο σο
άμνλεο αλαθνξάο ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηηο ζεσξίεο ζηειέρσζεο, απνθαιχπηεη
ζηξεβιψζεηο θαη παξαιείςεηο πνπ αιινηψλνπλ θαη θαιθηδεχνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. πγθεθξηκέλα:
Οη δηαθεξχμεηο ησλ εθάζηνηε εθπαηδεπηηθψλ εγεζηψλ γηα ηελ παηδεία ζπλήζσο παξακέλνπλ ζε επίπεδν
ξεηνξηθήο, ελψ ζπάληα εμεηδηθεχνληαη ζε καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο θαη νπζηψδε κέηξα εθπαηδεπηηθήο
πνιηηηθήο. Μείδνλ δήηεκα απνηειεί ην γεγνλφο φηη δελ πθίζηαηαη αλάιπζε εξγαζίαο, βαζηζκέλε ζηνπο
ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηεο δηνίθεζεο γηα ηελ εθπαίδεπζε, ψζηε λα θαηαζηνχλ ζαθή θαη πξνθαλή ηα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα πιεξνχλ ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο. Ώληίζεηα, νη φπνηεο άδειεο
πξνζέζεηο, πξνθαινχλ δπζπηζηία θαη ηξνθνδνηνχλ εηθαζίεο πεξί πνιηηηθψλ ζθνπηκνηήησλ θαη ρεηξαγψγεζεο ηεο
δηαδηθαζίαο πξνο φθεινο ησλ εθάζηνηε θπβεξλψλησλ (Ώλδξένπ, 1999).
Με βάζε ηελ αλάιπζε εξγαζίαο ππφ ηηο ζπλζήθεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, ζα έπξεπε ην θξηηήξην ηεο
επηζηεκνληθήο – παηδαγσγηθήο ζπγθξφηεζεο λα έρεη ηελ κεγαιχηεξε βαξχηεηα. Ώληίζεηα, κε κηθξέο
δηαθπκάλζεηο, ην θξηηήξην απηφ αθελφο απνηηκάηαη ρακειφηεξα, αθεηέξνπ ην κέγηζην ησλ κνξίσλ πνπ ηνπ
απνδίδεηαη ζεσξείηαη ζρεδφλ αλέθηθην λα επηηεπρζεί. Ώθφκε, πξνθαιεί απνξία ε πςειή κνξηνδφηεζε
δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ, πξνζφληνο απαξαίηεηνπ κελ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, αδηάθνξνπ φκσο γηα ηελ
επηινγή δηνηθεηηθνχ ζηειέρνπο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, εθηφο αλ ν ηίηινο αθνξά ηελ δηνηθεηηθή επηζηήκε.

50

Νφκνο 4327/2015(ΦΒΚ 50A/14-5-2015):“Βπείγνληα κέηξα γηα ηελ Πξσηνβάζκηα, Αεπηεξνβάζκηα θαη
Σξηηνβάζκηα Βθπαίδεπζε θαη άιιεο δηαηάμεηο”.
51
Νφκνο 4473/2017(ΦΒΚ 78A/30-5-2017):“Μέηξα γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ θπβεξλεηηθνχ
έξγνπ ζε ζέκαηα
εθπαίδεπζεο”.
52
Νφκνο 4547/2018(ΦΒΚ 102A/12-06-2018):“Ώλαδηνξγάλσζε ησλ δνκψλ ππνζηήξημεο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο”.
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Οκνίσο, ε εμηζσηηθή κνξηνδφηεζε φισλ ησλ κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ, αλεμαξηήησο ηεο ζπλάθεηάο ηνπο κε ηα
απαηηνχκελα πξνζφληα, ππνλνκεχεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο.
Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, ππεξεθηηκάηαη ην θξηηήξην ηεο δηδαθηηθήο ππεξεζίαο ή παιαηφηεηαο, παξά ηηο
ελζηάζεηο πνπ εγείξνληαη ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν ε καθξά πξνυπεξεζία απνηειεί ζεηηθφ παξάγνληα γηα ηελ
βειηίσζε θαη ηελ κεηεμέιημε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (αΎηεο, 2005).αθψο ε δηδαθηηθή εκπεηξία απνηειεί
πξνζφλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπ έξγνπ, φηαλ φκσο πξφθεηηαη γηα ηελ αλάιεςε
δηνηθεηηθνχ ξφινπ, ε ζπιιήβδελ κνξηνδφηεζε απηνχ ηνπ θξηηεξίνπ ζηεξείηαη επηζηεκνληθήο ηεθκεξίσζεο
(Everard&Morris, 1999).Βπηπιένλ, κεηξήζηκν θξηηήξην απνηειεί ε δηνηθεηηθή πξνυπεξεζία, ρσξίο φκσο λα έρεη
πξνεγνπκέλσο αμηνινγεζεί αλ αζθήζεθε απνηειεζκαηηθά.Καηά ζπλέπεηα, κία ρξεζηή θαη επσθειήο δηνίθεζε
κνξηνδνηείηαη εμίζνπ κε κία αλεπαξθή ή επηδήκηα δηνίθεζε. Οκνίσο, κνξηνδνηείηαη ε ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε θαη
ε ζεηεία ζε ζέζεηο επζχλεο εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ εθηφο ζρνιηθήο κνλάδαο, ρσξίο ηελ απαίηεζε
ζηνηρεηνζέηεζεοηεο επηηπρνχο άζθεζήο ηνπο.Χζηφζν, δελ απνηηκψληαη αληίζηνηρεο ζεηείεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.
Σν θξηηήξην ηεο πξνζσπηθήο ζπγθξφηεζεο, ζα έπξεπε επίζεο λα έρεη βαξχλνπζα ζπκβνιή. Βληνχηνηο,
νη κεγαιχηεξεο ζηξεβιψζεηο εκθαλίδνληαη δηαρξνληθά ζηελ απνηίκεζε απηνχ ηνπ θξηηεξίνπ. Δ κπζηηθή
ςεθνθνξία ηνπ ζπιιφγνπ, ρσξίο κάιηζηα ηελ ππνρξέσζε ηεθκεξίσζεο ηεο απφθαζεο, απνηειεί πξσηνθαλή
κέζνδν επηινγήο πνπ δελ βαζίδεηαη ζε θακία ζεσξία δηνίθεζεο. Δ εθαξκνγή ηεο επλφεζε θαηλφκελα
δεκηνπξγίαο θιηθψλ, ελίζρπζεο ηεο ηδηνηεινχο ςήθνπ θαη δηραζκνχ ησλ κειψλ ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ, αλ
θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ιεηηνχξγεζε ιπηξσηηθά, απαιιάζζνληαο ηελ ζρνιηθή κνλάδα απφ αθαηάιιεινπο
δηεπζπληέο. Χζηφζν, ε επηινγή πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη ε δηνίθεζε, ηνπο νπνίνπο ζα
απαηηήζεη απφ ηα ζηειέρε ηεο λα πινπνηήζνπλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα ινγνδνηήζνπλ. Δ επίθιεζε ηνπ
δεκνθξαηηθνχ δηθαηψκαηνο ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ γηα ζπκκεηνρή ζηελ δηαδηθαζία, κπνξεί άλεηα λα
ηθαλνπνηεζείκε ηελ απφδνζε ζηνλ ζχιινγν ηνπ θνκβηθνχ ξφινπ ηεο θξηηηθήο θαη αμηνιφγεζεοηνπ δηεπζπληηθνχ
έξγνπ.
Βπηπιένλ, ε ζπλέληεπμε σο κέζνδνο επηινγήο, δηαζηξεβιψζεθε θαη ζεσξήζεθε αλαμηφπηζηε γηα
πνιινχο ιφγνπο. Με εμαίξεζε νξηζκέλεο πξνζπάζεηεο βειηίσζεοζηνλ λφκν ηνπ 2010 θαη ελ κέξεη ηνλ
επεξρφκελν ηνπ 2018, ε δηαδηθαζία ηεο ειεχζεξεο θαη αδφκεηεο ζπλέληεπμεο εγείξεη δηθαηνινγεκέλα παξάπνλα
άληζεο κεηαρείξηζεο, επλνηνθξαηίαο θαη πνιηηηθψλ ζθνπηκνηήησλ. Σν ζεκειηψδεο φκσο δήηεκα θαη ε
νπζηαζηηθή αηηία ηνπ πξνβιήκαηνο, θνηλή γηα φινπο ηνπο λφκνπο, είλαη ην ζπκβνχιην επηινγήο, ε ζχλζεζε ηνπ
νπνίνπ πξνθαιεί εμ νξηζκνχ θαρππνςία θαη θφβν γηα κεξνιεπηηθέο πξαθηηθέο. Γηα ηελ εγθπξφηεηα θαη
αμηνπηζηία ηεο ζπλέληεπμεο, αθελφο απηή πξέπεη λα είλαη δνκεκέλε, αθεηέξνπ ηα ζπκβνχιηα πξέπεη λα είλαη
αλεμάξηεηα, ζηειερσκέλα απφ εκπεηξνγλψκνλεο, γλψζηεο ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ αλαγθψλ – απαηηήζεσλ ηεο
δηνίθεζεο γηα ηηο ζέζεηο πξνο πιήξσζε (Γαιάλεο, 2015).
Δ ζπκβνιή ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν απνηέιεζε μερσξηζηή θαηεγνξία θξηηεξίσλ κφλν ζην Νφκν
3848/2010. Αεδνκέλεο ηεο απνπζίαο ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεοησλ εθπαηδεπηηθψλ, απνηηκήζεθε θπξίσο κέζσ
ηεο ςεθνθνξίαο ή ηεο ζπλέληεπμεο, εκθαλίδνληαο αλάινγα κε ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα. Με κεηξήζηκα
ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ησλ ππνςεθίσλ απνηηκήζεθαλ κε αδηεπθξίληζην ηξφπν ή δελ ειήθζεζαλ δηφινπ ππφςε
ζηελ δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο, ελψ ζηελ δηαδηθαζία ηεο κπζηηθήο ςεθνθνξίαο, αλ θαη πξνβιεπφηαλ ε
πξνζκέηξεζε αληίζηνηρσλ ζηνηρείσλ, ζηελ πξάμε απηφ αθπξψζεθε ιφγσ ηεο κπζηηθφηεηαο θαη ηεο κε
ππνρξέσζεο ηεθκεξίσζεο ηεο ςήθνπ. Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, ε απφπεηξα πξνεγνχκελεο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο
λα ζεζκνζεηήζεη ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη λα εθηηκήζεη ηελ πνηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο
έξγνπ, θξίζεθε πεξηζζφηεξν σο ηηκσξεηηθή παξά σο βειηησηηθή, εληζρχνληαο αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ
επηθπιαθηηθφηεηα θαη ηελ θαρππνςία ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζε απηφλ ηνλ ζεζκφ.
ΠΡΟΣΑΔΗ
Θεξαπεχνληαο ηηο παξαπάλσ αζηνρίεο, έλα αμηφπηζην θαη αμηνθξαηηθφ ζχζηεκα επηινγήο δηεπζπληψλ
πξέπεη λα εθθηλεί απφ ην φξακα ηεο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο γηα ηελ εθπαίδεπζε, ην νπνίν λα κεηνπζηψλεηαη ζε
ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο θαη βάζεη απηψλ λα πεξηγξάθεηαη ε αλάιπζε εξγαζίαο ησλ ζηειερψλ πνπ ζα ηνπο
πινπνηήζνπλ. ην ξαγδαία εμειηζζφκελν πεξηβάιινλ, ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή νθείιεη λα είλαη πνιχκνξθνο θαη
πνιπζρηδήο, απαηηψληαο απφ ηνπο ππνςήθηνπο εμσζηξέθεηα,εγεηηθέο θαη επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο, γλψζεηο
νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο θαη γεληθφηεξε επξπκάζεηα, ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα κνξηνδνηεζνχλ αλάινγα. Καηά
ηελ απνηίκεζε ηππηθψλ πξνζφλησλ, φπσο πηπρηαθψλ, κεηαπηπρηαθψλ ή δηδαθηνξηθψλ ηίηισλ, είλαη ελδεδεηγκέλν
λα πξηκνδνηνχληαη πεξηζζφηεξν ηα ζπλαθή κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ξφινπ, γηα παξάδεηγκα νη ηίηινη πνπ έρνπλ
ζρέζε κε ηελ επηζηήκε ηεο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο.Βπηπξνζζέησο, ε θαζηέξσζε ηνπ επξσπατθνχ ζπζηήκαηνο
πηζησηηθψλ κνλάδσλ ίζσο μεθαζαξίζεη ην ηνπίν ηεο πξνζθνξάο πιεζψξαο κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ
ακθίβνιεο πνηφηεηαο.Δ βαξχηεηα ηνπ θξηηεξίνπ ηεο παιαηφηεηαο ή αξραηφηεηαο πξέπεη λα είλαη ήζζνλνο
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ζεκαζίαο, ελψ ην θξηηήξην ηεο δηνηθεηηθήο πξνυπεξεζίαο πξέπεη λα πξνζκεηξάηαη κφλν αλ ν δηεπζπληήο έρεη
αμηνινγεζεί ζεηηθά απφ ηνπο πξντζηακέλνπο ηνπ θαη ηνλ ζχιινγν δηδαζθφλησλ, κε κεηξήζηκνπο δείθηεο θαη
γλσζηή εθ ησλ πξνηέξσλ δηαδηθαζία. Οκνίσο, νη ζεηείεο ζηειερψλ εθπαίδεπζεο θαη ζπλδηθαιηζηψλ δελ πξέπεη
λα κνξηνδνηνχληαη αλ δελ πθίζηαηαη ζπζηεκαηηθή αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο άζθεζήο ηνπο. Δ
ζπλέληεπμε είλαη έλα πνιχηηκν εξγαιείν, αξθεί λα είλαη δνκεκέλε θαη λα δηεμάγεηαη απφ αλεμάξηεην φξγαλν,
απνηεινχκελν απφ επηζηήκνλεο γλψζηεο ηεο κεζφδνπ. Βηδάιισο, ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν ε απνθπγή ρξήζεο απηήο
ηεο κεζφδνπ. Βπηθνπξηθά ή ελαιιαθηηθά, ζα βειηίσλε ηελ δηαδηθαζία ε ρξήζε θάπνησλ ηεζη ή γξαπηνχ
δηαγσληζκνχ. Σέινο, ζεσξείηαη ζεκαληηθή ε πεξηνδηθή επηκφξθσζε ησλ δηεπζπληψλ πνπ αλέιαβαλ ππεξεζία θαη
ε ζπλερήο αλαηξνθνδφηεζε ψζηε λα δηαπηζησζεί έγθαηξα ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ έξγνπ ηνπο.
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Δ εχζηνρε θαη απνηειεζκαηηθή επηινγή δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ππφ ηηο δεδνκέλεο ζπλζήθεο
θαη πεξηνξηζκνχο ηνπ πεξηβάιινληνο,πξνυπνζέηεη θπξίσο ηελ βνχιεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη πνιηηηθήο εγεζίαο
λα πινπνηήζεη ην φξακα ηεο γηα ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε θαη αλακφξθσζε ηεο παηδείαο. Δ αληδηνηέιεηα θαη ε
εηιηθξηλήο πξφζεζή ηεο λα απνηειέζεη ε παηδεία ηνλ θηλεηήξην κνριφ ηεο εζηθήο, πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο
αλάπηπμεο ηεο ρψξαο ζπληζηά ηνλ ζεκέιην ιίζν νπνηαζδήπνηε δηαδηθαζίαο επηινγήο. πλεπψο, ε βαξχηεηα ησλ
θξηηεξίσλ πνπ ηίζεληαη, πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδεη ηηο παξαπάλσ αμίεο, λα πξνάγεη ηελ αμηνθξαηία θαη ηελ
δηθαηνζχλε θαη λα εμαιείθεη ελδερφκελεο θαρππνςίεο γηα αιινίσζε ηεο δηαδηθαζίαο, έρνληαο κνλαδηθφ γλψκνλα
ηελ επηινγή ησλ θαηαιιειφηεξσλ ππνςεθίσλ.
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Πεξίιεςε

χκθσλα κε ηνλ Bass, ζηφρνο θάζε παξαγσγηθήο κνλάδαο είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο. Σν ίδην σο εθ ηνχηνπ ηζρχεη θαη γηα θάζε εθπαηδεπηηθή κνλάδα,
δεκφζηα ή ηδησηηθή (Bass ΐ., 1981;RotembergJ. 1993). Με βάζε ηνπο (πεξηνξηζκέλνπο) πφξνπο πνπ έρεη ζηε
δηάζεζε ηεο ζα πξέπεη λα επηηχρεη ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα, πνζνηηθά θαη πνηνηηθά. (Πεηξάθε Κψηηε
A.,1996). Βμεηάδεηαη ε κειέηε πεξίπησζεο κηαο δεκφζηαο ζρνιηθήο κνλάδαο, ηνπ ΓΒΛ Πάζηξαο Κεθαιιελίαο,
θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2013-14. Δ έθζεζε ππνδνκψλ απαξηίδεηαη απφ δχν κέξε, φπνπ ζην κελ πξψην
πεξηγξάθνληαη νη αλαβαζκίζεηο πνπ ζπληειέζηεθαλ θαη ζην δεχηεξν κέξνο φπνπ αλαθέξνληαη νη πην επείγνπζεο
ππνδνκέο πνπ ρξήδνπλ αλαβάζκηζε. θνπφο ηεο κειέηεο είλαη αξρηθά ε πεξηγξαθηθή αλάιπζε ησλ αλαγθψλ κίαο
ζρνιηθήο κνλάδαο, ηδηαίηεξα κίαο κνλάδαο ε νπνία βξίζθεηαη ζε αγξνηηθή πεξηνρή, ε πνηνηηθή πεξηγξαθή ησλ
πεπξαγκέλσλ αιιά θαη ησλ ειιείςεσλ, κε ηε ρξήζε θσηνγξαθηθήο απεηθφληζεο θαη ηέινο ε ιεπηνκεξήο
αλαθνξά ζην θνζηνινγηθά δεδνκέλα πνπ έιαβαλ ρψξα φζνλ αθνξά ηηο ππνδνκέο, εληζρχνληαο έηζη ηηο αξρέο ηεο
δηαθάλεηαο, ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ηεο ζπλεξγαηηθφηεηαο. Δ έξεπλα θαη ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε
θξίλεηαη φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαζψο πξνζπαζεί λα πξνβάιιεη ηε δεκηνπξγία ελφο θαηλνηνκηθνχ
ζπζηεκηθνχ εξγαιείνπ (εηήζηα έθζεζε ππνδνκψλ) γηα ηελ απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία κηαο
ζρνιηθήο κνλάδαο (Sashkin Μ., 1998).
Λέμεηο θιεηδηά: εηήζηα έθζεζε ππνδνκψλ, ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε, απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ζρνιηθήο
κνλάδαο, απνδνηηθή αμηνπνίεζε πφξσλ
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CASE STUDY: INFRASTRUCTURE REPORT OF THE GENERAL LYCEUM OF PASTRA
KEFALLONIA, SCHOOL YEAR 2013-14

Abstract

According to Bass, the goal of every production unit is to maximize efficiency and decisiveness. The
same applies therefore to any educational unit, public or private (Bass B., 1981; Rotemberg J. 1993). Based on
the (limited) resources at its disposal, the educational unit must achieve the best possible result, quantitatively
and qualitatively. (Petraki Kotti A., 1996). The case study of a public-school unit, GEL of Pastra Kefallonia,
during the school year 2013-14 is being examined. The Infrastructure report is composed of two parts, the first
which describes the upgrades that have been made and the second part identifying the most urgent infrastructures
that need to be upgraded. The purpose of the study is to analyze the needs of a school unit, especially a unit
located in a rural area, a qualitative description of the actions and shortcomings, using photographic imaging and
finally the detailed reference to the cost data that took place in terms of infrastructure, thus enhancing the
principles of transparency, trust and co-operation. The research and methodology followed is considered to be
very important as it attempts to promote the creation of an innovative systemic tool (annual infrastructure report)
for the effective organization and operation of a school unit (Sashkin M., 1998).

Key words: annual infrastructure report, system approach, effective school management, resource efficiency

Δηζαγσγή
Κάζε παξαγσγηθή κνλάδα κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα ζχζηεκα, δειαδή έλα ζχλνιν ζηνηρείσλ ή κεξψλ, ηα
νπνία ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ζρέζεηο αιιειεπίδξαζεο θαη απνηεινχλ κία νιφηεηα. (Μπνπξαληάο, 2001)
Μία εθπαηδεπηηθή κνλάδα κε ηε ζεηξά ηεο απνηειεί κία πνιχ ζεκαληηθή παξαγσγηθή κνλάδα. (Hersrey, 1998)H
ζρνιηθή κνλάδα κέζσ ηεο ζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο:
1) ιακβάλεη σο εηζξνέο απφ ην πεξηβάιινλ αλζξψπηλνπο (καζεηέο, γνλείο, θαζεγεηέο, δηεπζπληέο, ζχκβνπινπο
εθπαίδεπζεο θιπ), νηθνλνκηθνχο, πιηθνχο θαη άιινπο πφξνπο (ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ εθάζηνηε δηεχζπλζε
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ρνξεγίεο ηξίησλ, δσξεέο απφ ηδξχκαηα θιπ). (BennisW., 1989). Βηζξνέο θπζηθά
είλαη θαη νη πιεξνθνξίεο απφ ην πεξηβάιινλ ηεο, ε λνκνζεζία, νη θαιέο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζε άιιεο
ζρνιηθέο κνλάδεο θιπ (AdairJ., 1993).
2) επεμεξγάδεηαη, κεηαζρεκαηίδεη θαη δηακνξθψλεη ηνπο πιηθνχο θαη άπινπο πφξνπο απηνχο κέζσ δηάθνξσλ
ιεηηνπξγηψλ θαη κέζσλ (FrenchJ., 1960). Βδψ ινηπφλ εμεηάδνληαη νη ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ
πξνζψπσλ (θπζηθψλ θαη λνκηθψλ) πνπ απνηεινχλ ή επεξεάδνπλ ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα (π.ρ. ζρέζεηο κεηαμχ
θαζεγεηψλ θαη καζεηψλ) θαζψο θαη ην βαζκφ θαηαιιειφηεηαο, γλψζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ πιηθψλ πφξσλ πνπ
είλαη δηαζέζηκνη, φπσο ην χςνο ρξεκαηνδφηεζεο, ε πιηθνηερληθή ππνδνκή ζρνιείνπ, ε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ
θιπ. (FielderF., 1996).
3) δίλεη ζην πεξηβάιινλ ηηο εθξνέο. (S.G.Cohen, 1997). Γηα ην ζρνιείν εθξνέο είλαη ε παξνρή εθπαηδεπηηθνχ
έξγνπ θαη απφθηεζεο γλψζεσλ, ε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ καζεηψλ, ην θηίζηκν κηαο κνλαδηθήο
θνπιηνχξαο, δηάθνξεο πιεξνθνξίεο, φπσο επηηπρεκέλεο πξαθηηθέο πνπ κπνξεί λα απνηειέζνπλ νδεγφ γηα ην
κέιινλ ζηελ ίδηα αιιά θαη ζε ηξίηεο ζρνιηθέο κνλάδεο θιπ. (LikertR., 1979)
4) είλαη δηαθξηηή απφ ην πεξηβάιινλ ηεο. Σν θάζε ζρνιείν έρεη ηα δηθά ηνπ ζχλνξα, πεξηνπζία, έδξα, ππνδνκέο,
πξνζσπηθφ, λνκνζεζία πνπ ην δηέπεη θιπ. (Λαδφπνπινο I., 1995).
5) πξνζαξκφδεηαη ζην πεξηβάιινλ ηεο κέζσ ηνπ κεραληζκνχ ειέγρνπ-αλαηξνθνδφηεζεο (feedback). Σν θάζε
ζρνιείν ινηπφλ νθείιεη λα εθαξκφδεη ηαθηηθά ηελ αλαηξνθνδφηεζε κέζσ ηνπ δηαιφγνπ, ηεο ζπλεξγαζίαο θαη
εκπινθήο φισλ ησλ επηκέξνπο θνξέσλ πνπ απαξηίδνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα (LewisC., 1993).
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Με βάζε ηε ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε, ε δηνίθεζε κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο απαηηεί ηελ θαηαλφεζε θαη κειέηε ηνπ
θάζε ζηνηρείνπ ηεο μερσξηζηά, αιιά θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ απηψλ. (KotterJ., 1998).Αελ αξθεί γηα
παξάδεηγκα λα έρεη έλα ζρνιείν θαινχο θαζεγεηέο, θαινχο καζεηέο θαη θαιή πιηθνηερληθή ππνδνκή αλ ηελ ίδηα
ζηηγκή νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο λα είλαη θαθέο. Γηα λα είλαη ιεηηνπξγηθή ε
ζρνιηθή κνλάδα πξέπεη νη ζρέζεηο φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηελ απνηεινχλ λα είλαη θαιέο. (Υπηήξεο Λ., 1996).

θνπφο
θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε παξνπζίαζε κίαο έθζεζεο εηήζησλ ππνδνκψλ εκπινπηηζκέλε κε ηα
ζηνηρεία εθείλα, ηα νπνία ζα βνεζήζνπλ κία ζρνιηθή κνλάδα λα αλαβαζκίζεη ηελ πιηθνηερληθή ηεο ππνδνκή. Οη
ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ γηα ηελ εηήζηα έθζεζε ππνδνκψλ ήηαλ: λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ έλα πνιχηηκν εξγαιείν
ελεκέξσζεο φισλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα, λα παξνπζηάζεη ηη πινπνηήζεθε
ηελ αλαθεξφκελε ρξνληά θαη ηη πξέπεη λα πινπνηεζεί ζην κέιινλ, λα βνεζήζεη ζηελ άκεζε επηθνηλσλία φισλ
ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, λα πεξηέρεη κία πνηνηηθή πεξηγξαθή ησλ ηδηαίηεξσλ απαηηήζεσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ
κία ζρνιηθή κνλάδα, λα πξνσζήζεη ηε δηαχγεηα ζηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ πνπ είλαη δηαζέζηκνη, λα εληζρχζεη
ηνπο δεζκνχο θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θνξέσλ εληφο θαη εθηφο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη λα βνεζήζεη
ηε ζρνιηθή κνλάδα λα επηηχρεη ην φξακά ηεο βειηηνχκελε ζπλερψο.

Μεζνδνινγία
Γηα ηελ χπαξμε βέιηηζηεο δηνίθεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο, ήηνη ηνπ ΓΒΛ Πάζηξαο
Κεθαινληάο, θξίζεθε αλαγθαία ε δεκηνπξγία έθζεζεο ππνδνκψλ. Σν εξεπλεηηθφ πιαίζην πνπ αθνινπζήζεθε
βαζίζηεθε ζε πξσηνγελή έξεπλα ελφο εθ ησλ ζπγγξαθέσλ. Δ πξσηνγελήο έξεπλα κεηαμχ ησλ άιισλ
πεξηιάκβαλε επί ηφπνπ παξαηήξεζε θαη θαηαγξαθή ησλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο, δηάινγν ζπδήηεζε θαη ηαθηηθή
επηθνηλσλία κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο (θαζεγεηέο, Αηεχζπλζε Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο
Κεθαινληάο, χιινγν Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ ΓΒΛ Πάζηξαο, Μαζεηηθέο θνηλφηεηεο ΓΒΛ Πάζηξαο, Σερληθή
ππεξεζία Αήκνπ Κεθαινληάο, Πξφεδξν Κνηλφηεηαο Πάζηξαο, Ώληηδεκάξρνπο Κεθαινληάο, ρνιηθή Βπηηξνπή
Αήκνπ Κεθαινληάο, Πεξηθέξεηα Κεθαινληάο, Οξγαληζκφ ρνιηθψλ Κηηξίσλ, ζπλεξγαδφκελνπο κεραληθνχο θαη
ζπλεξγεία θιπ).
Παξάιιεια έγηλε θαη δεπηεξνγελή έξεπλα θαηά ηελ νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηάθνξα ζρεηηθά παξαζηαηηθά
πινπνίεζεο έξγσλ, ηηκνιφγηα αγνξάο, έγγξαθα απφ πξνεγνχκελεο ελέξγεηεο πνπ είραλ πξαγκαηνπνηεζεί,
απνθάζεηο ηνπ πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ, αιιεινγξαθία κε εκπιεθφκελνπο θνξείο θιπ Φπζηθά ιήθζεθαλ ππφςε
θαη δεπηεξνγελή ζηνηρεία φπσο ηηκνιφγηα, αιιεινγξαθία ζρνιείνπ, πξαθηηθά ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ θιπ.

Παξνπζίαζε κειέηεο
Δ έθζεζε ππνδνκψλ ρσξίδεηαη ζε 2 κέξε:
Ώ) ην πξψην κέξνο πεξηγξάθνληαη νη αλαβαζκίζεηο πνπ ζπληειέζηεθαλ ζην Γεληθφ Λχθεην Πάζηξαο ην
ζρνιηθφ έηνο 2013-14 θαη
ΐ) ηηο ππνδνκέο πνπ ρξήδνπλ αλαβάζκηζεο (αλαθέξνληαη πην επείγνπζεο)
ηελ έθζεζε έγηλε πξνζπάζεηα λα θαιπθζνχλ φζν ην δπλαηφλ πιεζηέζηεξα φιε ε πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ
ζρνιείνπ θαη δφζεθε έκθαζε θπξίσο ζηα ηκήκαηα εθείλα πνπ έρξεδαλ άκεζεο αληηκεηψπηζεο.Γηα ηελ θαιχηεξε
επηθνηλσλία ε έθζεζε απηή θνηλνπνηήζεθε ζε φινπο ηνπο άκεζνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο. Υξεζηκνπνηήζεθε
εθηελέο θσηνγξαθηθφ πιηθφ. Έγηλε πνηνηηθή επεμήγεζε φισλ ησλ ζεκείσλ πνπ έρξεδαλ ηδηαίηεξεο αλάιπζεο,
ψζηε λα αλαδεηρζνχλ φια ηα ζέκαηα θαη ζαθήλεηα αθφκα θαη ζε έλαλ αλαγλψζηε ηεο έθζεζεο ν νπνίνο δελ είρε
έξζεη πνηέ ζηε ζρνιηθή κνλάδα. πκπεξηιήθζεθαλ ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ ππεπζχλσλ, ψζηε λα γίλεη πην
άκεζε ε επηθνηλσλία φισλ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. Τπήξμε αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλα παξαζηαηηθά αγνξάο,
ψζηε λα εληζρπζεί ε δηαχγεηα.
Γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζην παξφλ άξζξν δελ παξαηίζεληαη ζηνηρεία ησλ εηαηξεηψλ θαη
επαγγεικαηηψλ πνπ ζπλεηέιεζαλ ζηελ αλαβάζκηζε, επηζθεπέο θαη αγνξά εμνπιηζκνχ. Βπίζεο παξαηίζεηαη
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ελδεηθηηθφ θσηνγξαθηθφ πιηθφ γηα ιφγνπο κείσζεο ηεο έθηαζεο ηνπ άξζξνπ, θαζψο ζηελ πιήξε κνξθή ηεο
έθζεζεο θάζε θαηεγνξία ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηελ αληίζηνηρε θσηνγξαθηθή απεηθφληζε.
Σν ΓΒΛ Πάζηξαο παξνπζηάδεη γεληθά κία θαιή εηθφλα. Σν ζρνιηθφ έηνο 2013-14 πξαγκαηνπνηήζεθαλ πνιιέο
επηζθεπέο θαη αλαβαζκίζεηο, ελψ απνθηήζεθε αξθεηφο λένο εμνπιηζκφο. πγθεθξηκέλα αλαβαζκίζηεθε ην
εξγαζηήξην θπζηθψλ επηζηεκψλ κε ηελ αγνξά λέαο κλήκεο ram γηα ηνλ ε/π ηνπ εξγαζηεξίνπ, αγνξά θαη
ηνπνζέηεζε δχν ζεξκαληηθψλ πάλει θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ ε/π ηνπ εξγαζηεξίνπ, αλαβάζκηζε ηνπ εξγαζηεξίνπ
πιεξνθνξηθήο κε αληηθαηάζηαζε φισλ ησλ 13 κλεκψλ ησλ ε/π ηνπ εξγαζηεξίνπ κε λέεο κλήκεο, αγνξά θαη
ηνπνζέηεζε ελφο ζεξκαληηθνχ πάλει, ζπληήξεζε ησλ ε/π ηνπ εξγαζηεξίνπ, αληηθαηάζηαζε κπαηαξηψλ ηνπ
πξνζηαηεπηηθνχ ηάζε ηνπ θεληξηθνχ ππνινγηζηή ηνπ εξγαζηεξίνπ. Παξφκνηεο αγνξέο θαη επηζθεπέο
πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη ζην γξαθείν ησλ θαζεγεηψλ ζε φηη αθνξά ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη ζπγθεθξηκέλα
ησλ ε/π.

Βηθφλα 1: Ώίζνπζα εξγαζηεξίνπ ε/π
Σν ΓΒΛ Πάζηξαο έρεη 5 αίζνπζεο δηδαζθαιίαο πξνθάη, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζηνλ πξναχιην ρψξν. Ο χιινγνο
Αηδαζθφλησλ έρεη κεξηκλήζεη, ψζηε ηα πξνθάη λα βξίζθνληαη ζε πνιχ θαιή θαηάζηαζε αλαβαζκίδνληαο ηα.Σνλ
επηέκβξην ηνπ 2013 ηνπνζεηήζεθαλ, επηζθεπάζηεθαλ ή αληηθαηαζηάζεθαλ ηα πφκνια, παξάζπξα, θιεηδαξηέο
θαη πφξηεο ησλ αηζνπζψλ πνπ είραλ παξνπζηάζεη δεκηά απφ εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2013
έγηλε ειεθηξνινγηθή ζπληήξεζε απφ ηνπο ειεθηξνιφγνπο ηνπ Αήκνπ Κεθαινληάο θαη φπνπ ρξεηάζηεθαλ
ηνπνζεηήζεθαλ, επηζθεπάζηεθαλ ή αληηθαηαζηάζεθαλ φιεο νη πξίδεο, ιακπηήξεο, πίλαθεο, ληνπί θιπ πνπ ήηαλ
ραιαζκέλα.Ώγνξάζηεθαλ λέεο θνπξηίλεο γηα ηηο αίζνπζεο πνπ παξνπζίαδαλ έιιεηςε, ηνπνζεηήζεθαλ θαη λένη
νδεγνί θαη θαζαξίζηεθαλ νη ππάξρνπζεο θνπξηίλεο. Σνπνζεηήζεθαλ λένη θάδνη απνξξηκκάησλ ζηηο αίζνπζεο
δηδαζθαιίαο, αθνχ νη πξνεγνχκελνη είραλ θζαξεί κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ θαη ήηαλ πιένλ αθαηάιιεινη.

Βηθφλα 2: Νένη θάδνη απνξξηκκάησλ αηζνπζψλ θαη παιαηνί
ε φηη αθνξά ηνλ πξναχιην ρψξν, ην ΓΒΛ Πάζηξαο δηαζέηεη έλα γήπεδν κπάζθεη θαη έλα γήπεδν βφιετ, ηα νπνία
είλαη θνηλά ηφζν γηα ην Γπκλάζην φζν θαη γηα ην Λχθεην. Ώλαβαζκίζηεθε ν ρψξνο κε ηελ ηνπνζέηεζε αζθάιηνπ
ζην γήπεδν βφιετ. Βπίζεο αλαβαζκίζηεθαλ ηκήκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ ρψξνπ πνπ έρξεδαλ βειηίσζεο, φπσο
επηζθεπή κέξνπο ηεο ζηέγεο, πνπ νη ελ ιφγσ δεκηέο απνηεινχζαλ κία απφ ηηο αηηίεο δηαρξνληθήο εηζξνήο
βξφρηλσλ πδάησλ ζηελ απνζήθε ησλ βηβιίσλ θαη αληηθαηαζηάζεθαλ ηα ζπαζκέλα θεξακίδηα θαη κνλψζεθαλ
30ηκ κέξνπο ηεο ζηέγεο. Βπίζεο πξαγκαηνπνηήζεθε αληηθαηάζηαζε ηνπ νπιηζκνχ 12 θνιφλσλ πνπ είραλ
νμεηδσζεί πεξηκεηξηθά ζην θχξην θηίξην ηνπ Γπκλαζίνπ θαη αλαβαζκίζηεθαλ νη ηνπαιέηεο ηφζν ησλ θαζεγεηψλ
(2) φζν θαη ησλ καζεηψλ (4) κε πδξαπιηθή ζπληήξεζε απφ πδξαπιηθφ ηνπ Αήκνπ Κεθαινληάο θαη ηνπνζέηεζε
δηπιήο ζίηαο θχιινπ αινπκηλίνπ ζηα 3 πξψελ παξάζπξα ηεο κεζνηνηρία πνπ ζπλδέεη ην αξρηθφ θηίξην ηνπ
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γπκλαζίνπ κε ηελ λέα πξνέθηαζε ηνπ. Σα παξάζπξα απηά έρνπλ δηάζηαζε 42 x 43 εθ θαη είραλ παξακέλεη
δηαρξνληθά ρσξίο θάιπςε.

Βηθφλα 3: Σκήκα ζηέγεο, παιηφ θηίξην. ην ηζφγεην βξίζθνληαη ηα γξαθεία ησλ θαζεγεηψλ θαη νη ηνπαιέηεο ησλ
καζεηψλ.
Ώλ θαη έγηλαλ πνιιέο ζεκαληηθέο αλαβαζκίζεηο ζην ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα ηελ ηξέρνπζα ζρνιηθή ρξνληά,
ππάξρνπλ πνιιέο ππνδνκέο πνπ ρξήδνπλ αλαβάζκηζεο. Δ επηζθεπή πνπ επείγεη πην πνιχ απφ φιεο είλαη απηή ηεο
απνζήθεο ησλ βηβιίσλ.

πκπεξάζκαηα
Σν γεγνλφο φηη ε ππφ κειέηε εθπαηδεπηηθή κνλάδα αληηκεηψπηδε θάπνηα ρξφληα θαη ζνβαξά πξνβιήκαηα ηα
νπνία έρξεδαλ άκεζεο αληηκεηψπηζεο έθαλε αλαγθαία ηελ δεκηνπξγία ελφο λένπ εξγαιείνπ πξνζέγγηζεο
(εηήζηαο έθζεζεο ππνδνκψλ) ην νπνίν ζα ιεηηνπξγνχζε δηηηά κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο επξχηεξεο ζρνιηθήο
θνηλφηεηαο:
Ώ) απφ ηελ κία πιεπξά ζα αλεδείθλπε φιεο ηηο βειηησηηθέο θηλήζεηο θαη αλαβαζκίζεηο πνπ ζπληειέζηεθαλ εθείλν
ην ζρνιηθφ έηνο, ψζηε λα ππάξρεη κεγαιχηεξε αλαηξνθνδφηεζε ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ησλ
δηαζεζίκσλ πφξσλ (O‟ConnorJ., 1995) θαη
ΐ) λα αλαδείμεη φιεο ηηο ππνδνκέο πνπ έρξεδαλ αλαβάζκηζεο, ψζηε ε έθζεζε απηή λα ιεηηνπξγνχζε ζαλ νδεγφο
γηα ην κέιινλ (Hellriegel, 1999).
Γηα λα πεηχρεη ην ζθνπφ ηεο ζηελ έθζεζε απηή πηνζεηήζεθαλ θάπνηα θαηλνηνκηθά ζηνηρεία:
1) ππήξμε πινχζηα θσηνγξαθηθή απεηθφληζε ηφζν ησλ ππνδνκψλ πνπ αλαβαζκίζηεθαλ φζν θαη απηψλ πνπ ζα
έπξεπε λα αλαβαζκηζηνχλ ζην κέιινλ. Δ θσηνγξαθία (θαη γεληθφηεξα ε εηθφλα) έρεη πνιχ δπλαηή
επηθνηλσληαθή επηξξνή θαη βνεζάεη λα πεξάζεη ην κήλπκα πνιχ θαιχηεξα (ζε ζχγθξηζε κε κηα απιή γξαπηή
αλαθνξά). (Encyclopedia of Professional Management, 1978).
ην ζεκείν απηφ ηνλίδνπκε φηη ην ΓΒΛ Πάζηξαο γεσγξαθηθά βξίζθεηαη καθξηά απφ ην Ώξγνζηφιη, ηελ
πξσηεχνπζα ηνπ Αήκνπ Κεθαινληάο (απφζηαζε 33 ρηιηφκεηξα). ην Ώξγνζηφιη έρεη έδξα ε Αηεχζπλζε
Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο Κεθαινληάο φζν θαη ε ρνιηθή Βπηηξνπή ηνπ Αήκνπ Κεθαινληάο θαη ε Σερληθή
Τπεξεζία ηνπ Αήκνπ Κεθαινληάο.
Άξα ην πξφβιεκα ηεο απφζηαζεο κεηαμχ ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ άκεζα εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ήηαλ θάηη πνπ
δπζθφιεπε αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ άκεζε ελεκέξσζε (Snyder N., 1994). Γεηνχκελν ινηπφλ ήηαλ λα βξεζνχλ νη
κεραληζκνί πνπ ζα άκβιπλαλ φζν γίλεηαη ηα πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο πνπ γελλνχζε ε απφζηαζε (Vroom V.,
1973, Schriesheim C. 1979). Δ θσηνγξαθηθή απεηθφληζε ήηαλ έλα απφ απηά (Speitzer G., 1996).
2) ε πνηνηηθή πεξηγξαθή ησλ πεπξαγκέλσλ, αιιά θαη ησλ ειιείςεσλ (Robbins S., 1998). Πέξα απφ ηε
θσηνγξαθηθή απεηθφληζε ζε πνιιέο θσηνγξαθίεο αθνινπζνχζε θαη πνηνηηθή πεξηγξαθή ηφζν αλαιπηηθή ψζηε
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λα είλαη ζε ζέζε λα έρεη πιήξε εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο ν νπνηνζδήπνηε δηάβαδε ηελ έθζεζε, αθφκα θαη αλ δελ
είρε έξζεη πνηέ ζην ζρνιείν δηα δψζεο (Avolio ΐ., 1990).
3) ζηελ έθζεζε πεξηιακβάλνληαλ πξνζσπηθά ζηνηρεία ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο άιισλ ησλ ππεπζχλσλ
πξνζψπσλ, ψζηε ε επηθνηλσλία φισλ ησλ θνξέσλ λα είλαη αθφκα πην άκεζε (Manz, 1991). Αειαδή κε βάζε ηελ
ελεκέξσζε ε έθζεζε λα ιεηηνπξγεί ζαλ δεμακελή ηδεψλ (Hogan R., 1990). Άξα κε απηφ ηνλ ηξφπν
επηηπγράλνληαλ κεγαιχηεξε φζκσζε κεηαμχ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ ζχκθσλα θαη κε ηηο αξρέο ηηο
θπβεξλεηηθήο.
4) ε έθζεζε απεπζπλφηαλ ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο ηαπηφρξνλα, θαζηζηψληαο ηνπο θνηλσλνχο θαη
ζχκκαρνπο ηεο ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο (Fielder. F., 1967).
5) παξάιιεια γηλφηαλ αλαθνξά ζηα θνζηνινγηθά δεδνκέλα πνπ έιαβαλ ρψξα φζνλ αθνξά ηηο ππνδνκέο
εληζρχνληαο έηζη ηηο αξρέο ηηο δηαθάλεηαο, ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ηεο ζπλεξγαηηθφηεηαο (Stoner J., 1989).
ηελ πξάμε δηαπηζηψζεθε φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε ζρνιηθή κνλάδα παξά ηηο πνιιαπιέο δηαρξνληθέο πξνζπάζεηεο
θαη ηελ πνιχ θαιή δηάζεζε φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, θάπνηα πξνβιήκαηα ιίκλαδαλ, κεγεζχλνληαλ θαη
ηειηθά γηγαληψλνληαλ κε ην πέξαζκα ηνπρξφλνπ. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζή ηνπο επνκέλσο
ρξεηαδφληνπζαλ θάπνηεο αιιαγέο. Καη κεηαμχ ησλ άιισλ ζίγνπξα κηα αλαβάζκηζε ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ
κέζσλ δξάζεο (RichardsonR., 1993).
Βίλαη δεδνκέλν φηη θάζε ζρνιηθή κνλάδα ιεηηνπξγεί ζε έλα κνλαδηθφ πιαίζην εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ
πεξηβάιινληνο (BlakeR., 1966).Οη πξνηεηλφκελεο αξρέο γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο έθζεζεο ππνδνκψλ παξφια απηά
είλαη πνιχ ζεκαληηθέο ζε θάζε πεξίπησζε. Σν θάζε ζρνιείν κπνξεί λα ηελ πξνζαξκφζεη ηελ έθζεζε ζηηο δηθέο
ηνπ αλάγθεο, ζηφρνπο, δεδνκέλα θαη λα πεηχρεη ην θαιχηεξν δπλαηφ (Bass ΐ., 1990).
Δ έξεπλα θαη ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε θξίλεηαη φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαζψο πξνζπαζεί λα
πξνβάιιεη ηε δεκηνπξγία ελφο θαηλνηνκηθνχ ζπζηεκηθνχ εξγαιείνπ (εηήζηα έθζεζε ππνδνκψλ) γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο (Sashkin Μ., 1998).
Φπζηθά νπνηνδήπνηε πξνηεηλφκελν εξγαιείν δξάζεο κπνξεί λα έρεη ειιείςεηο ή λα γίλεη αθφκα θαιχηεξν ζην
κέιινλ. Να επηδηψθεη δειαδή κηα ζπλερή βειηίσζε. (Nanus ΐ., 1992). Ώπηή ε ζπλερήο βειηίσζε ήηαλ ν
απψηεξνο ζθνπφο ηεο έξεπλαο απηήο αιιά θαη ην δεηνχκελν γηα θάζε ζρνιηθή κνλάδα (WoffordJ., 1993).
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Πεξίιεςε
Δ έδξα ηεο παξνχζεο ζρνιηθήο κνλάδαο είλαη ζηελ πεξηνρή Πάζηξα, ζηελ Κεθαιινληά. Δ έθζεζε ηεο νδηθήο
αζθάιεηαο ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε, φπνπ ζην κελ πξψην πεξηγξάθεηαη ε γεσγξαθηθή ηνπνζεζία ηνπ ζρνιείνπ
θαζψο θαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ε επηθηλδπλφηεηα ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλε ζην
ζπγθεθξηκέλν ζεκείν θαη ζην δε δεχηεξν κέξνο αλαιχνληαη ηα ηέζζεξα ζεκεία νδηθήο πξφζβαζεο ζην ζρνιηθφ
ζπγθξφηεκα θαζψο θαη ηα κέηξα πνπ πξνηείλνληαη γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ επηπέδνπ ηεο νδηθήο αζθάιεηαο γηα
θάζε έλα απφ απηά. Δ κειέηε απαξηίδεηαη απφ θσηνγξαθηθφ πιηθφ. θνπφο ηεο κειέηεο είλαη ε αλάδεημε ηεο
ζεκαληηθφηεηαο χπαξμεο ελφο θαηάιιεινπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ζήκαλζεο πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηελ αζθαιή
κεηαθνξά ησλ καζεηψλ θαηά κήθνο νιφθιεξεο ηεο πξαγκαηνπνηνχκελεο δηαδξνκήο, απφ θαη πξνο ην ζρνιηθφ
ζπγθξφηεκα. Δ έθζεζε νδηθήο αζθάιεηαο πξνηείλεηαη λα θαζηεξσζεί ζε εηήζηα ή ζε εμάκελε βάζε θαη φρη κφλν
ζαλ κία έθηαθηε θαηλνηνκία γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά θαη κεηαθίλεζε ησλ καζεηψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ.
Λέμεηο θιεηδηά: έθζεζε ζρνιηθήο αζθάιεηαο, νδηθφ δίθηπν, ζήκαλζε, αζθάιεηα ζηε κεηαθνξά θαη κεηαθίλεζε
καζεηψλ
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CASE STUDY: ROAD SAFETY REPORT OF THE GENERAL LYCEUM OF PASTRA
KEFALLONIA, SCHOOL YEAR 2013-14

Abstract
The headquarters of the above-mentioned school unit is in Pastra area in Kefallonia. The road safety report is
divided into two parts where the first describes the geographical location of the school as well as the reasons why
the risk of the road network is particularly high at this area and the second part analyzes the four points of road
access to school unit as well as the measures proposed to upgrade the level of road safety for each of them. The
study is comprised of photographic material. The purpose of the study is to highlight the importance of having an
appropriate road network and signage to ensure the safe transport of students along the entire journey to and
from the school unit. The Road Safety Report is proposed to be established on an annual or six-month basis and
not just as an extraordinary innovation for the safe transport and movement of school pupils.
Key words: school safety report, roads, signage, safety in transportation and moving students

Δηζαγσγή
ε φηη αθνξά ηε κεηαθνξά ησλ καζεηψλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ απφ ηηο Πεξηθέξεηεο ηίζεηαη ζε ηζρχ ε αξ. 50025
Κνηλή Τπνπξγηθή Ώπφθαζε πνπ δεκνζηεχζεθε ζηηο 26-09-2018 (ΦΒΚ 4217 ΐ΄) θαη εηζάγεη λέεο δηαηάμεηο θαη
ηξνπνπνηεί παιαηφηεξεο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη κεγαιχηεξε δηαθάλεηα, επειημία θαη νξζφηεξε παξαθνινχζεζε
ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ε θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, ζε φηη αθνξά ηε δσξεάλ
κεηαθνξά ή ηελ επί έθπησζε κεηαθνξά καζεηψλ, κε δεκφζην ή ίδηνλ κέζν θαζψο θαη ην ρξφλν αλακνλήο ησλ
καζεηψλ έσο ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ επφκελνπ δξνκνινγίνπ, ιφγσ δηαθνξεηηθήο δηάξζξσζεο ζπνπδψλ ηνπο.
κσο ζε φηη αθνξά ηε κεηαθίλεζε ησλ καζεηψλ πξνο θαη απφ ην ζρνιείν, πνιιέο θνξέο δελ ηεξνχληαη νη
βαζηθνί θαλφλεο αζθάιεηαο, θπξίσο ιφγσ ηεο εκπινθήο πνιιψλ θνξέσλ ηεο θνηλφηεηαο πνπ δελ αθνξνχλ ηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία φπσο ε Σξνραία, ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ θιπ κε ηηο αληίζηνηρεο δαπάλεο θαη
πξνβιήκαηα πνπ ηπρφλ αληηκεησπίδνπλ. χκθσλα κε ηελ UNESCO έλα ζρνιείν πξέπεη λα είλαη έλαο αζθαιήο
ρψξνο γηα φινπο ηνπο καζεηέο.Έλα ζρνιείν πξέπεη πάληα λα είλαη έλα κέξνο φπνπ νη ζπνπδαζηέο είλαη αζθαιείο
θαη πξνζηαηεπκέλνη. Έλα αζθαιέο ζρνιείν είλαη απηφ πνπ εμαζθαιίδεη ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ
εθπαηδεπφκελνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ θαζψο θαη θαηά ηε δηάξθεηα έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ. Έλα
ηέηνην ζρνιείν είλαη δνκηθά ζσζηφ θαη κπνξεί λα αληέμεη ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο. Έλα αζθαιέο ζρνιείν είλαη
έλα πεξηβάιινλ πνπ πεξηβάιιεηαη απφ κηα θνηλφηεηα πνπ είλαη αθνζησκέλε ζηελ αζθάιεηα. Ώπηφο ν ηχπνο
ζρνιείνπ αληηκεησπίδεη ειάρηζηεο δηαηαξαρέο θαηά ηε δηάξθεηα έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ. (UNESCO, 2017)
χκθσλα κε ηελ Βιιεληθή ηαηηζηηθή Ώξρή, εηεζίσο πξαγκαηνπνηνχληαη 15.000 νδηθά αηπρήκαηα κε παζφληεο,
ηα νπνία 1.470 είλαη ζαλαηεθφξα θαη αλαθέξνληαη πεξηζζφηεξνη απφ 17.000 ηξαπκαηηζκνί. (ΒΛΣΏΣ, 20022011) Χο εθ ηνχηνπ ε ζεκαζία ηεο νδηθήο αζθάιεηαο θαη ηεο ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ, ηεο ζήκαλζεο θαη ηεο
εθαξκνγήο επαξθψλ κέηξσλ ηδηαίηεξα ζε πεξηνρέο πιεζίνλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θξίλεηαη απαξαίηεηε.

θνπφο
θνπφο ηεο κειέηεο είλαη ε αλάδεημε ηεο ζεκαληηθφηεηαο χπαξμεο ελφο θαηάιιεινπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη
ζήκαλζεο πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηελ αζθαιή κεηαθνξά ησλ καζεηψλ θαηά κήθνο νιφθιεξεο ηεο
πξαγκαηνπνηνχκελεο δηαδξνκήο, απφ θαη πξνο ην ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα.
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Μεζνδνινγία
Δ έθζεζε νδηθήο αζθάιεηαο παξνπζηάδεη κε ηε βνήζεηα θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ ην βαζκφ νδηθήο αζθάιεηαο
πεξηκεηξηθά ζηνπ ζρνιηθνχ ζπγθξνηήκαηνο Γπκλαζίνπ – Λπθείνπ Πάζηξαο, Κεθαιινληάο. Σν θσηνγξαθηθφ
πιηθφ ηεο έθζεζεο ιήθζεθε ηελ Πέκπηε 14/8/2014.

Παξνπζίαζε κειέηεο
Δ έθζεζε ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε:
Ώ) ην πξψην κέξνο πεξηγξάθεηαη ε γεσγξαθηθή ηνπνζεζία ηνπ ζρνιείνπ θαζψο θαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ε
επηθηλδπλφηεηα ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλε ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν.
ΐ) ην δεχηεξν κέξνο αλαιχνληαη ηα ηέζζεξα ζεκεία νδηθήο πξφζβαζεο ζην ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα θαζψο θαη ηα
κέηξα πνπ πξνηείλνληαη γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ επηπέδνπ ηεο νδηθήο αζθάιεηαο γηα θάζε έλα απφ απηά.
Σν ΓΒΛ Πάζηξαο βξίζθεηαη ζηελ θνηλφηεηα Πάζηξαο, ζην 32 ν ρηιηφκεηξν ηεο εζληθήο νδνχ ΏξγνζηνιίνπΠφξνπ. Δ εζληθή νδφο Ώξγνζηνιίνπ-Πφξνπ είλαη έλαο δξφκνο πνπ έρεη κεγάιν βαζκφ επηθηλδπλφηεηαο θαζφηη
ζε κεγάιν ηνπ θνκκάηη ραξαθηεξίδεηαη απφ:
α) θιεηζηέο ζηξνθέο,
β) κεησκέλε νξαηφηεηα,
γ) έιιεηςε θσηηζκνχ,
δ) ζηέλσζε νδνζηξψκαηνο,
ε) απνπζία πξνζηαηεπηηθψλ πιεζίνλ ηνπ νδνζηξψκαηνο,
ζη) θαθή νδεγηθή ζπκπεξηθνξά νδεγψλ (πςειέο ηαρχηεηεο, αληηθαλνληθφ πξνζπέξαζκα, είζνδνο ζην αληίζεην
ξεχκα ζηηο ζηξνθέο θιπ),
δ) πςειή θπθινθνξηθή ππθλφηεηα, ε νπνία είλαη ηδηαίηεξα έληνλε ηηο πξσηλέο θαη κεζεκεξηαλέο ψξεο,
ε) απνπζία ή αθαηαιιειφηεηα ζηάζεσλ θαηά κήθνο ηεο δηαδξνκήο (πξφβιεκα πνιχ έληνλν ηνπο ρεηκεξηλνχο
κήλεο) θαη
ζ) απμεκέλεο νδεγηθέο απαηηήζεηο (εηδηθά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο νη έληνλεο βξνρνπηψζεηο, ε νκίριε θαη ν
πάγνο θάλνπλ ην δίθηπν αθφκα πην επηθίλδπλν).
Ώλ θαη ε ζπγθεθξηκέλε έθζεζε εζηηάδεη ζην νδηθφ δίθηπν θνληά ζην ζπγθξφηεκα, ε αζθάιεηα ησλ καζεηψλ
επεθηείλεηαη θαη πέξα απφ απηφ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ην ζρνιηθφ έηνο 2013-14 εθηφο 2 καζεηψλ πνπ
δηέκελαλ ζηελ θνηλφηεηα Πάζηξαο, φινη νη ππφινηπνη θαηνηθνχζαλ καθξηά απφ ην ζρνιείν.Άξα είλαη ζεκαληηθφ
λα ππάξρεη έλα θαηάιιειν νδηθφ δίθηπν πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηελ αζθαιή κεηαθνξά ησλ καζεηψλ θαηά κήθνο
νιφθιεξεο ηεο πξαγκαηνπνηνχκελεο δηαδξνκήο, απφ θαη πξνο ην ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα.
Σν ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα Πάζηξαο έρεη νδηθή πξφζβαζε απφ 4 αξηεξίεο:
a) απφ Πάζηξα (κέζσ ηεο εζληθήο νδνχ Ώξγνζηνιίνπ – Πφξνπ).
β) απφ Αγία Δηξήλε (κέζσ ηεο εζληθήο νδνχ Πφξνπ – Ώξγνζηνιίνπ).
γ) απφ Καπαλδξίηη (άμνλαο Καπαλδξίηη-Ξελφπνπιν-Ώλδξηνιάηα) θαη
δ) απφ Αζπξνγέξαθα(άμνλαο Ώζπξνγέξαθαο-Ώλληλάηα).
Δ εζληθή νδφο Ώξγνζηνιίνπ – Πφξνπ, πεξλά παξάιιεια απφ ηελ λφηηα πιεπξά ηνπ ζρνιηθνχ ζπγθξνηήκαηνο,
αθξηβψο κπξνζηά απφ ηηο εηζφδνπο ηνπ Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ.
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Δηθφλα 1: Δζληθή νδφο Αξγνζηνιίνπ- Πφξνπ, 60 κέηξα πεξίπνπ πξηλ απφ ην ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα. Πξφζβαζε
ζρνιείνπ απφ Πάζηξα (δπηηθά).

Οη δεπηεξεχνπζεο νδνί βξίζθνληαη ζηελ λνηηναλαηνιηθή πιεπξά ηνπ ζρνιηθνχ ζπγθξνηήκαηνο. Βθεί
δεκηνπξγείηαη κηα δηαζηαχξσζε, φπνπ νη δπν νδνί ζπλαληνχλ ηελ θχξηα αξηεξία Ώξγνζηνιίνπ - Πφξνπ.
Πην ζπγθεθξηκέλα:


Βφξεηα ην νδηθφ δίθηπν γηα Καπαλδξίηη-Ξελφπνπιν-Αλδξηνιάηα.



Νφηηα ην νδηθφ δίθηπν γηα Αζπξνγέξαθα-Αλληλάηα.



Αλαηνιηθά ην νδηθφ δίθηπν κε θαηεχζπλζε πξνο ΑγίαΔηξήλε- Πφξν.



Γπηηθά ην νδηθφ δίθηπν κε θαηεχζπλζε πξνο Αξγνζηφιη.

Σα επηκέξνπο πξνβιήκαηα γηα θάζε νδηθφ ηκήκα πξφζβαζεο θαζψο θαη νη αληίζηνηρεο πξνηάζεηο επίιπζεο
αλαιχνληαη ζην δεχηεξν ηκήκα ηεο έθζεζεο.

Δηθφλα 2: Αεξνθσηνγξαθία πεξηνρήο απφ GoogleEarth (www.apostaseis.gr).
ηηο αθφινπζεο θσηνγξαθίεο δηαπηζηψλεηαη ε επηθηλδπλφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο ηνπ δηθηχνπ. Σν
θνκκάηη απηφ απνηειεί επζεία θαη ζπρλά νη νδεγνί επηηαρχλνπλ αξθεηά. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε ειιηπήο
ζήκαλζε πνπ ππάξρεη. πσο βιέπνπκε θαη απφ ηελ αθφινπζε θσηνγξαθία ε ζήκαλζε θαιχπηεηαη πιήξσο απφ
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δέληξα. Δ θσηνγξαθία έρεη ιεθζεί απφ ην θέληξν ηνπ νδνζηξψκαηνο, πεξίπνπ ζηε ζέζε ζηελ νπνία ζα
βξίζθνληαλ ν θάζε δηεξρφκελνο νδεγφο. Ώπηφ πνπ δηαθξίλεηαη νξηαθά είλαη κνλάρα ν ζηχινο ηεο θνιφλαο
ζηήξημεο ηεο πηλαθίδαο.

Δηθφλα 3: Δζληθή νδφο Αξγνζηνιίνπ- Πφξνπ. Πξφζβαζε ζρνιείνπ απφ Πάζηξα. Παληειήο θάιπςε πηλαθίδαο απφ
θπηά.
Βίλαη θαλεξφ φηη κε ηελ αλάπηπμε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δέληξσλ ε νξαηφηεηα ηεο πηλαθίδαο θαηέζηε νπζηαζηηθά
κεδεληθή. Ώπφ ηε εηθφλα 3 επίζεο πξνθχπηεη ε άκεζε αλάγθε θαη λα μαλαβαθηεί ε νδηθή ζήκαλζε
(«θξεζθάξηζκα») γηαηί ηφζν ε δηπιή δηαρσξηζηηθή φζν θαη νη ισξίδεο αζθαιείαο δελ δηαθξίλνληαη μεθάζαξα
πιένλ ιφγσ θζνξάο.

Δηθφλα 4: Δζληθή νδφο Αξγνζηνιίνπ- Πφξνπ. Πξφζβαζε ζρνιείνπ απφ Πάζηξα.
Παξαηεξείηαη ζηελ εηθφλα 4 γηα λα δηαθξίλεη θαλείο ηελ χπαξμε πηλαθίδαο πξέπεη λα πιεζηάζεη ππεξβνιηθά
θνληά (1 κε 2 κέηξα). Δ θσηφ ηξαβήρηεθε κάιηζηα δεμηά απφ ηελ ισξίδα αζθαιείαο (απφ ην θέληξν δελ ππάξρεη
αληίζηνηρε νξαηφηεηα).
Γηα θαιχηεξε ελεκέξσζε ησλ νδεγψλ ζα ήηαλ ρξήζηκε θαη ε ηνπνζέηεζε κηαο δεχηεξεο πηλαθίδαο πξηλ απφ
απηή, φπσο επίζεο θαη ε αλαγξαθή ζην νδφζηξσκα ζρεηηθήο ζήκαλζεο (π.ρ. ην πξνεηδνπνηεηηθφ ηξίγσλν ή
αλαγξαθή γηα ηελ χπαξμε ζρνιείνπ ή ηελ αλάγθε ειάηησζεο ηαρχηεηαο).
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Δηθφλα 5: Δλδεηθηηθή είζνδνο ζρνιείνπ απφ Πάζηξα κεηά απφ 4 πξνηεηλφκελεο παξεκβάζεηο (επαλαβαθή γξακκψλ,
λέα ζήκαλζε ζην νδφζηξσκα, θαζαξηζκφο δέληξσλ, ηνπνζέηεζε κεγαιχηεξεο πηλαθίδαο)
ζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε απφ ηνλ αλαηνιηθφ άμνλα (απφ Ώγία Βηξήλε) έλα αθφκα ζεκείν πνπ ρξήδεη πνιχ
κεγάιεο πξνζνρήο (γηα ηνπο καζεηέο αιιά θαη γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο γεληθφηεξα), είλαη ε δεκηνπξγία
πξνζηαηεπηηθήο θαηαζθεπήο (κηα κπάξα αζθαιείαο) πξηλ ηε ζηάζε ησλ ιεσθνξείσλ.
Δ ψξα άθημε ησλ καζεηψλ ζην ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα θπκαίλεηαη κεηαμχ 7:30 π.κ. θαη 8:00 π.κ., ψξα θαηά ηελ
νπνία ε εμψπνξηα θιεηδψλεη θαη νη καζεηέο κπαίλνπλ ζηηο ηάμεηο γηα κάζεκα. Ώξθεηνί καζεηέο θαηά ηε
δηάξθεηα απηνχ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηείλνπλ, πξηλ κπνπλ ζην ζρνιείν, λα θάζνληαη κέζα ζηε ζηάζε ηνπ
ιεσθνξείνπ θαη λα ζπδεηάλε. Σν πξφβιεκα έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη νη καζεηέο είλαη πνιχ εθηεζεηκέλνη ην
δηάζηεκα απηφ ζηε δηέιεπζε ησλ νδεγψλ. Δ ζηάζε ησλ ιεσθνξείσλ νθείιεη λα ζσξαθηζηεί άκεζα κε ηελ κπάξα
αζθαιείαο (απφ ηελ πιεπξά εηζφδνπ απφ Ώγία Βηξήλε).

Βηθφλα 6: ηάζε ιεσθνξείνπ κπξνζηά ζην ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα Πάζηξαο, πξφζνςε

πκπεξάζκαηα
Ώλ θαη ππάξρεη ζήκαλζε θαη ζρεηηθά κέηξα αζθάιεηαο, απηά ρξεηάδνληαη κία πνιχ ζνβαξή αλαβάζκηζε ιφγσ
ηεο επηθηλδπλφηεηαο πνπ εκθαλίδεη ην νδηθφ δίθηπν ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή.
πκπεξαζκαηηθά γηα ηελ πξφζβαζε απφ Πάζηξα πξνηείλεηαη:
α) ε άκεζε αθαίξεζε ησλ δέληξσλ πνπ θαιχπηνπλ ηελ πξνεηδνπνηεηηθή πηλαθίδα.
β) εεπαλαβαθή ηεο δηπιήο δηαρσξηζηηθήο θαη ησλ ισξίδσλ αζθαιείαο.
γ) ε ηνπνζέηεζε κηαο κεγαιχηεξεο πηλαθίδαο ζε αληηθαηάζηαζε ηεο ππάξρνπζαο (κεγαιχηεξε επηθάλεηα ζα
θάλεη ηελ πηλαθίδα πην επαλάγλσζηε απφ κεγαιχηεξε απφζηαζε.)
δ) ε ηνπνζέηεζε θαη κηαο 2 εο πηλαθίδαο πνιχ πξηλ απφ απηή (π.ρ. ζηα 200 κε 500 κέηξα πξηλ απφ ηελ
ππάξρνπζα).
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Σν ζπγθεθξηκέλν ζεκείν είλαη πνιχ θνληά ζην ζρνιείν (πεξίπνπ 60 κέηξα) θαη νη νδεγνί έρνπλ ήδε αλαπηχμεη
πνιχ κεγάιε ηαρχηεηα θαη δελ έρνπλ κεγάιν πεξηζψξην λα ηελ ειαηηψζνπλ (εηδηθά ηα κεγάια ιεσθνξεία,
θνξηεγά, ληαιίθεο)
ε) ε αχμεζε ησλ αζηπλνκηθψλ ειέγρσλ, εηδηθά ηηο ψξεο 7:30 κε 8:00 π.κ.
ζη) ε αλαγξαθή ζρεηηθήο πξνεηδνπνηεηηθήο ζήκαλζεο ζην νδφζηξσκα.
δ) ε ηνπνζέηεζε θσηνζήκαλζεο.
πκπεξαζκαηηθά γηα ηελ πξφζβαζε απφ Ώγία Βηξήλε πξνηείλεηαη:
α) επέθηαζε ησλ πξνζηαηεπηηθψλ θηγθιηδσκάησλ ζε φιν ην κήθνο ηεο δηαδξνκήο Ώγίαο Βηξήλεο- Πάζηξαο.
β) έιεγρνο ηνπ βξάρνπ πνπ βξίζθεηαη κεηά απφ 1,5-2 ρηιηφκεηξα (θαηά πξνζέγγηζε) απφ ηελ έμνδν ηεο Ώγίαο
Βηξήλεο θαζψο θαηεπζπλφκαζηε πξνο Άγην Γεψξγην-Πάζηξα.
γ) ε ηνπνζέηεζε κηαο κεγαιχηεξεο πηλαθίδαο ζε αληηθαηάζηαζε ηεο ππάξρνπζαο (κεγαιχηεξε επηθάλεηα ζα
θάλεη ηελ πηλαθίδα πην επαλάγλσζηε απφ κεγαιχηεξε απφζηαζε.).
δ) ε ηνπνζέηεζε θαη κηαο 2εο πηλαθίδαο πνιχ πξηλ απφ απηή (π.ρ. ζηα 200 κε 500 κέηξα πξηλ ηελ ππάξρνπζα).
Σν ζπγθεθξηκέλν ζεκείν είλαη πνιχ θνληά ζην ζρνιείν (πεξίπνπ 60 κέηξα) θαη νη νδεγνί έρνπλ ήδε αλαπηχμεη
πνιχ κεγάιε ηαρχηεηα θαη δελ έρνπλ κεγάιν πεξηζψξην λα ηελ ειαηηψζνπλ (εηδηθά ηα κεγάια ιεσθνξεία,
θνξηεγά, ληαιίθεο).
ε) ε ηνπνζέηεζε πξνζηαηεπηηθήο κπάξαο αζθαιείαο δίπια απφ ηε ζηάζε ησλ ιεσθνξείσλ, ψζηε λα ππάξρεη
κεγαιχηεξε ζσξάθηζε θαη πξνζηαζία ηεο.
ζη) ηνπνζέηεζε πηλαθίδαο γηα ειάηησζε ηαρχηεηαο ιφγσ θζνξάο νδνζηξψκαηνο.
δ) ηνπνζέηεζε πηλαθίδαο γηα έιεγρν ηαρχηεηαο (ππάξρεη αληίζηνηρε ζηα Φάξζα).
ε) ε αχμεζε ησλ αζηπλνκηθψλ ειέγρσλ, εηδηθά ηηο ψξεο 7:30 κε 8:00 π.κ.
ζ) εεπαλαβαθή ηεο δηπιήο δηαρσξηζηηθήο θαη ησλ ισξίδσλ αζθαιείαο.
η) ε αλαγξαθή ζρεηηθήο πξνεηδνπνηεηηθήο ζήκαλζεο ζην νδφζηξσκα
ηα) ε ηνπνζέηεζε θσηνζήκαλζεο.
Δ έθζεζε νδηθήο αζθάιεηαο πξνηείλεηαη λα θαζηεξσζεί ζε εηήζηα ή ζε εμάκελε βάζε θαη φρη κφλν ζαλ κία
έθηαθηε θαηλνηνκία γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά θαη κεηαθίλεζε ησλ καζεηψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ.

Βηβιηνγξαθία
αξ. 50025 Κνηλή Τπνπξγηθή Ώπφθαζε 26-09-2018 ΦΒΚ 4217 ΐ΄
Βιιεληθή ηαηηζηηθή Ώξρή - ΒΛΣΏΣ, ηνηρεία 2002-2011
UNESCO, (2017) School safety manual, Tools for teachers Published in 2017 by UNESCO-IICBA
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Ζ ΚΑΣΑΝΔΜΖΜΔΝΖ ΖΓΔΗΑ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΣΖ
ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

Ησάλλα Μπηζηψηε
Καζεγήηξηα θηιφινγνο ΠΒ02
Αηεπζχληξηα 2νπ Γπκλαζίνπ Κνξσπίνπ
impisioti@gmail.com

ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Δ θαηαλεκεκέλε εγεζία έρεη θεξδίζεη απμεηηθά έδαθνο ζην πεδίν ηεο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο ζηνλ 21 ν
αηψλα θαη αληαλαθιά ηελ ηξέρνπζα ηάζε ζηελ εγεζία. Δ πξνζέγγηζε ηεο θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο αλαγλσξίδεη
φηη ππάξρνπλ πνιιαπινί εγέηεο. Με ηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ αλάπηπμεο ηεο θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο απφ ηνλ
εγέηε δεκηνπξγνχληαη πνιιέο νκάδεο. Δ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηηο νκάδεο ζα απμήζεη ηε δπλακηθή ηνπ
νξγαληζκνχ. ε θαηαλεκεκέλε εγεζία δελ αξλείηαη ην ξφιν θιεηδί ζηνπο αλζξψπνπο, πνπ θαηέρνπλ ηηο ηππηθέο
ζέζεηο εγεζίαο αιιά απηφ είλαη κφλν ε θνξπθή ηνπ παγφβνπλνπ.
Δ θαηαλεκεκέλε εγεζία ζηo ζρνιείν πξνάγεηαη ή αλαραηηίδεηαη απφ θάπνηνπο εζσηεξηθνχο θαη
εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. Ο θπξηφηεξνο επλντθφο παξάγνληαο γηα ηελ θαηαλεκεκέλε εγεζία είλαη ε
εκπηζηνζχλε αλάκεζα ζε φια ηα κέιε ζηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο. Άιινο επλντθφο παξάγνληαο είλαη ε
θαηάιιειε αηκφζθαηξα λα ξηζθάξεηο. Ώληίζεηα αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο, είλαη «ε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο, πνπ
κπνξεί λα αληηηεζεί ζηε ζπκκεηνρή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ εγεζία, ε έιιεηςε ρξεκαηνδφηεζεο, κε
κεηαθηλνχκελν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ πνπ απνηξέπεη ηε δεκηνπξγία νκάδσλ κε θνηλφ φξακα. Βπηπιένλ ε
ηεξαξρηθή δνκή ηνπ ζρνιείνπ είλαη ηξνρνπέδε ζηελ άλζεζε ηεο θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο.
Ο ξφινο ηνπ δηεπζπληή είλαη ελνξρεζηξσηηθφο θαη θαηαιπηηθφο ζηελ εθαξκνγή ηεο θαηαλεκεκέλεο
εγεζίαο. Αεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο, ψζηε λα πξνθχςνπλ νκάδεο θαη κέζσ ησλ αιιειεπηδξάζεσλ, πνπ ζα
εκθαληζηνχλ απφ ηε δπλακηθή ησλ νκάδσλ αλαδεηθλχνληαη θαηλφκελα θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο. Βπνκέλσο ν
εγέηεο δελ απνθαζίδεη ν ίδηνο, αλ ζα κεηαβηβάζεη επζχλεο ζηνπο άιινπο. Βπηπιένλ ν δηεπζπληήο επηδηψθνληαο
λα κεηαδψζεη θαη λα κεηαιακπαδεχζεη ην φξακα θαη ηελ απνζηνιή ηνπ ζρνιείνπ ζηα κέιε ηεο ζρνιηθήο
θνηλφηεηαο απνηειεί ην θιεηδί γηα ηελ επηηπρεκέλε άζθεζε ζπιινγηθήο εγεζίαο. Ώληίζεηα φκσο, κπνξεί λα
πξνθχςνπλ θαηλφκελα δηάζπαζεο θαη απνζπληνληζκνχ, αλ δελ ελαξκνληζηνχλ νη επηκέξνπο νκάδεο κεηαμχ ηνπο.
Βμαξηάηαη απφ ηηο εγεηηθέο δεμηφηεηεο ηνπ δηεπζπληή λα απνζνβήζεη ηέηνηεο θαηαζηάζεηο.
Δ θαηαλεκεκέλε εγεζία δελ είλαη ηδαληθφ κνληέιν ή παλάθεηα. Βίλαη έλα ηξφπνο λα δνπλ νη δηεπζπληέο
ηελ εγεηηθή πξαθηηθή δηαθνξεηηθά θαη λα θσηίζνπλ ηνλ νξγαλσηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ. Δ ζρέζε ηεο
θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο κε ηε ζρνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα είλαη ην ηειηθφ δεηνχκελν. Σν φρεκα γηα ηε
ζπλνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα είλαη ε θαηαλεκεκέλε εγεζία.
Λέμεηο θιεηδηά: θαηαλεκεκέλε εγεζία, παξάγνληεο, δηεπζπληήο

ΔΗΑΓΧΓΖ
Δ ειιεληθή θνηλσλία ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έπεηηα απφ ηελ αζξφα εηζξνή κεηαλαζηψλ θαη
παιηλλνζηνχλησλ, ιφγσ ηεο θαηάξξεπζεο ηνπ αλαηνιηθνχ κπινθ, αιιά θαη ησλ νμχηαησλ νηθνλνκηθψλ
πξνβιεκάησλ παγθνζκίσο έρεη αιιάμεη ζχζηαζε θαη θπζηνγλσκία θη έρεη κεηαβιεζεί ζε πνιππνιηηηζκηθή.
Ώπηή ε δηαθνξνπνίεζε αληαλαθιάηαη , φπσο είλαη αλακελφκελν θαη ζην καζεηηθφ πιεζπζκφ, αθνχ ην ζρνιείν
είλαη ην πξσηαξρηθφ θχηηαξν ηε ο θνηλσλίαο. Βπνκέλσο ε πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή δηαθνξνπνηεκέλσλ,
εμειηζζφκελσλ θαη αλάινγσλ κε ηελ πνιηηηζηηθή πνιπκνξθία εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ είλαη άκεζε
πξνηεξαηφηεηα γηα ηα εθπαηδεπηηθά δξψκελα .
Δ δηακφξθσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο κε γλψκνλα ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε είλαη απφξξνηα
ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηζκηθήο δηαθνξνπνίεζεο. Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα νθείιεη λα πξνζαξκνζηεί ζηηο
θνηλσληθέο απαηηήζεηο θαη «λα ππεξβεί ηνλ κνλνπνιηηηζκηθφ θαη κνλφγισζζν ραξαθηήξα θαη λα δηαδξακαηίζεη
νπζηαζηηθφ ξφιν φρη κφλν ζηελ απνδνρή ηεο εηεξφηεηαο, αιιά, πξσηαξρηθά , ζηε δηακφξθσζε ησλ
πξνυπνζέζεσλ ακνηβαίαο αιιειεπίδξαζεο» (Μαληάηεο, 2011).
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Δ χπαξμε δηάθνξσλ παξαγφλησλ, φπσο ε ζρνιηθή θνπιηνχξα, πνπ επλνεί ηελ απνδνρή ηεο εηεξφηεηαο,
αιιά θαη ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, πνπ ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε θαη ζηελ εδξαίσζε
απηήο ηεο θνπιηνχξαο είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο. Φπζηθά απηή ε ζεψξεζε ζα εηδσζεί κέζα απφ ην πξίζκα,
πνπ εθιακβάλεη ην δηεπζπληή σο εγέηε θη φρη σο απιφ δηνηθεηηθφ δηαρεηξηζηή ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο.

ΒΑΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΖ ΚΑΣΑΝΔΜΖΜΔΝΖ ΖΓΔΗΑ
«Δ θαηαλεκεκέλε εγεζία έρεη θεξδίζεη απμεηηθά έδαθνο ζην πεδίν ηεο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο ζηνλ 21 ν
αηψλα θαη αληαλαθιά ηελ ηξέρνπζα έκθαζε ζηελ εγεζία σο ζπιινγηθή ζην γεληθφ εγεηηθφ πεδίν» (Grint, 2011,
φπ. αλαθ. ζην Youngs, 2013). Ώληηπξνζσπεχεη ηηο ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ εγεζία νη νπνίεο έρνπλ
πξνθχςεη εμαηηίαο απμαλφκελσλ εμσηεξηθψλ απαηηήζεσλ θαη πηέζεσλ ζηα ζρνιεία Harris, 2008). Σν κνληέιν
ηνπ κνλαδηθνχ, εξσηθνχ εγέηε έρεη ηειεπηαία αληηθαηαζηαζεί απφ εγεζία πνπ εζηηάδεη ζηηο νκάδεο παξά ζε
πξφζσπα θαη δίλεη κεγαιχηεξε έκθαζε ζε δαζθάινπο, ππνζηεξηθηηθφ πξνζσπηθφ θαη καζεηέο σο εγέηεο (Harris
2004, Harris 2008). «Δ πξνζέγγηζε ηεο θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο αλαγλσξίδεη φηη ππάξρνπλ πνιιαπινί
εγέηεο»(Spillane et al., 2004) θαη νη δξαζηεξηφηεηεο εγεζίαο είλαη επξέσο κνηξαζκέλεο κέζα θαη αλάκεζα ζηνπο
νξγαληζκνχο (Harris, 2007).
Βίλαη ππεπζπλφηεηα ησλ ηεξαξρηθψλ εγεηψλ λα δηεπθνιχλνπλ ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγψληαο ηηο
απαηηνχκελεο νξγαλσηηθέο ζπλζήθεο θαη θιίκα θαη πξνσζψληαο ηελ απαηηνχκελε ππνζηήξημε (Williams). ).
Με ηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ αλάπηπμεο ηεο θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο δεκηνπξγνχληαη πνιιέο νκάδεο. ε θάζε
νκάδα κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ εγέηεο, ρσξίο απαξαίηεηα ηελ επίζεκε ηππηθή εμνπζία, πνπ ζα ηηο θαηεπζχλνπλ.
πσο ππνζηεξίδεη ν Bolden (2007) ε θαηαλεκεκέλε εγεζία δελ αξλείηαη ην ξφιν θιεηδί ζηνπο αλζξψπνπο, πνπ
θαηέρνπλ ηηο ηππηθέο ζέζεηο εγεζίαο, αιιά πξνηείλεη φηη απηφ είλαη κφλν ε θνξπθή ηνπ παγφβνπλνπ. χκθσλα
κε ηνπο Sprillaneetal. (2001, p. 24, φπ. αλ. ην ΜacNeill&Silcox) ε θαηαλεκεκέλε εγεζία.. «ζεκειηψλεηαη ζηελ
ελέξγεηα παξά ζηε ζέζε ή ην ξφιν». πσο αλαθέξεηαη θαη ζηνλ Woodsetal. 2004) φηη ε θαηαλεκεκέλε εγεζία
ζεκειηψλεηαη ζηελ θνπιηνχξα ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ηεο γλψζεο παξά βαζίδεηαη ζηελ ηεξαξρηθή ζέζε
(DavidMorris, 2012).
Δ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηηο νκάδεο ζα απμήζεη ηε δπλακηθή ηνπ νξγαληζκνχ. χκθσλα κε ηνπο
Everard & Morris(1999), έλα απφ ηα ζπνπδαηφηεξα θαζήθνληα ησλ δηεπζπληψλ είλαη λα δηαηεξνχλ δηαξθψο ην
ζρνιείν ζε θίλεζε. «Δ θαηαλεκεκέλε εγεζία εζηηάδεη ζηηο αιιειεπηδξάζεηο παξά ζηηο ελέξγεηεο ζε ηππηθνχο
θαη άηππνπο εγεηηθνχο ξφινπο» (Harris, Spillane, 2008). «Δ θαηαλεκεκέλε εγεζία πξνυπνζέηεη φηη φινη νη
δάζθαινη κπνξνχλ θαη πξέπεη λα εγνχληαη» (Barth, 2001, Williams). χκθσλα κε ηνπο Hopkins and Jackson
(2003, Williams), φινη oη δάζθαινη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαη ηελ εμνπζηνδφηεζε λα ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά
ζηελ εγεζία. Σν κνληέιν ηεο θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο, θαίλεηαη λα εληζρχεη ηα θίλεηξα γηα δξάζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, λα εληζρχεη ηνλ απηνζεβαζκφ, ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ νξγαλσηηθή ηνπο ηθαλφηεηα (Mac Beath,
2005, Ritchie and Woods, 2007) (Λνχε, Υαηδεγεσξγίνπ, 2009) . «Θα είλαη ηθαλνί λα ππνζηεξίμνπλ λένπο
ξφινπο θαη λέεο εξγαζηαθέο δνκέο, …, λα θαιιηεξγήζνπλ εζσηεξηθή ζρνιηθή ζπλνρή, επηθνηλσλία,
ππεπζπλφηεηα, ζπλεξγαηηζκφ κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ ζρνιείνπ αιιά θαη δηαζπλδέζεηο κε πεξηθεξεηαθά ζρνιεία,
κε παλεπηζηήκηα, κε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε ( Collinson ζπλ αι., 2009,φπ. αλαθ. Κπξηαθνπνχινπ,2010).
Μέζσ ηεο ελδπλάκσζεο ηνπο ζα απμεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.
Δ θαηαλεκεκέλε εγεζία δηρνηνκείηαη απφ ηε θχζε ηεο. Ώπφ ηε κηα κεξηά ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα
απζηεξφ πιαίζην αμηψλ, ζθνπψλ θαη δνκψλ. Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά ραξαθηεξίδεηαη απφ επειημία επηηξέπνληαο
ηελ αιιαγή ησλ πεξηζηάζεσλ θαη ηελ εκθάληζε ελδερφκελσλ θαηαζηάζεσλ (Williams, 2011). Γηα ην ιφγν απηφ
κπνξεί λα εθαξκνζηεί ηφζν ζε δεκνθξαηηθά, φζν θαη ζε απηαξρηθά γξαθεηνθξαηηθά πεξηβάιινληα. Δ
θαηαλεκεκέλε εγεζία δελ ελλνεί λα αληηθαηαζηήζεη ην ξφιν ηνπ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ (Williams). Δ
θαηαλεκεκέλε εγεζία βξίζθεηαη ζε θάζε νξγαληζκφ. Ώθφκα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν δηεπζπληήο πξνζπαζεί
λα ειέγρεη ζηε κεγαιχηεξε ιεπηνκέξεηα φινπο θαη φια (Κπζξαηψηεο).
χκθσλα κε απνηειέζκαηα πξφζθαησλ εξεπλψλ ε θαηαλεκεκέλε εγεζία έρεη κηα ζεηηθή δηαθνξά ζηα
νξγαλσζηαθά απνηειέζκαηα θαη ζηε κάζεζε ησλ καζεηψλ (Harrisetal., 2007, Leithwoodetal., 2004,2007).

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΑΣΑΝΔΜΖΜΔΝΖ ΖΓΔΗΑ
χκθσλα κε ηνλ Oduro (2004) ε θαηαλεκεκέλε εγεζία ζηo ζρνιείν πξνάγεηαη ή αλαραηηίδεηαη απφ
θάπνηνπο εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. Ο θπξηφηεξνο επλντθφο παξάγνληαο γηα ηελ θαηαλεκεκέλε
εγεζία είλαη ε εκπηζηνζχλε αλάκεζα ζε φια ηα κέιε ζηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο. «Υξεηάδεηαη λα
δεκηνπξγεζεί κηα θνπιηνχξα εκπηζηνζχλεο κε ζθνπφ ε θαηαλεκεκέλε εγεζία λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά»
(Morris). Οη θαιέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο είλαη εθαιηήξην γηα ηελ εκπηζηνζχλε αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο.
Δ εκπηζηνζχλε είλαη απαξαίηεην εξγαιείν γηα λα πξνάγεη θαιέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζην πξνζσπηθφ.
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Βπίζεο ε επηδίσμε θνηλψλ ζηφρσλ θαη ε ζέιεζε λα κνηξαζηείο είλαη ζεκαληηθνί γηα ηελ επηηπρία ηεο
θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο. Να θηλείζαη ζε κηα θνηλή θαηεχζπλζε δελ είλαη εχθνιν, αλ δελ ππάξρεη κηα θνπιηνχξα
πνπ πξνάγεη ηελ απνδνρή ηνπ ελφο απφ ηνλ άιινλ, ηελ ηθαλφηεηα λα εγείζαη θαη έλα πεξηβάιινλ αληαπνδνηηθήο
πίζηεο (Mac Beath et al). Άξα ε πξνζπάζεηα εδξαίσζεο κηαο ζπιινγηθήο θνπιηνχξαο, «πνπ παξάγεηαη κέζσ
αιιειεπηδξάζεσλ ζην ζρνιείν»(Solvason, 2005), είλαη πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο
πξνζέγγηζεο.
Άιινο επλντθφο παξάγνληαο είλαη ε θαηάιιειε αηκφζθαηξα λα ξηζθάξεηο. «Βίλαη πξναπαηηνχκελν λα
ξηζθάξεηο κε ζθνπφ λα δεκηνπξγήζεηο αιιαγή» (NC, 2010). Ώλ δελ ππάξρεη αζθαιέο πεξηβάιινλ, πνπ λα
ελζαξξχλεη ηηο θαηλνηνκίεο, νη άλζξσπνη δε δηαθηλδπλεχνπλ. Οη άλζξσπνη ξηζθάξνπλ ζε έλα πεξηβάιινλ, πνπ ηα
ιάζε δελ είλαη ζεκάδη απνηπρίαο, αιιά επθαηξία γηα κάζεζε.
Ώληίζεηα αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο, είλαη «ε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο, πνπ κπνξεί λα αληηηεζεί ζηε
ζπκκεηνρή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ εγεζία. Βπίζεο φηαλ ππάξρεη ππεξβνιηθφο θφξηνο εξγαζίαο νη εθπαηδεπηηθνί
απνθεχγνπλ λα αλαιάβνπλ εγεηηθέο ππεπζπλφηεηεο»(Oduro,2004, ΒΏΠ, θεθ.6, ηφκνο Ώ΄).
Βπηπιένλ ε ηεξαξρηθή δνκή ηνπ ζρνιείνπ είλαη ηξνρνπέδε ζηελ άλζεζε ηεο θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο.
ηαλ ε εθρψξεζε αξκνδηνηήησλ γίλεηαη ρσξίο ηελ παξάιιειε απφδνζεο εμνπζίαο, αθνχ απηή εθπνξεχεηαη
απζηεξά απφ ηελ θνξπθή ηεο ηεξαξρίαο, δειαδή φηαλ δελ ππάξρεη «αληηζηνηρία αλάκεζα ζε εμνπζία θαη
επζχλε, ζην δηθαίσκα ελέξγεηαο, αιιά θαη ζηελ ππνρξέσζε αλάιεςεο ησλ επηπηψζεσλ»(Ρέππα, ΒΏΠ, ηνκ. Ώ.
ζει. 78). Βπίζεο ε ινγνδνζία, ε αλεζπρία δειαδή, πνπ πξνθαιείηαη κε ηελ απαίηεζε γηα ππεπζπλφηεηα θαη
απνινγηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην ζρνιηθφ ρψξν (Oduro, 2004), απνηξέπεη ηελ αλάιεςε επζπλψλ θαη
πξσηνβνπιηψλ.

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ
Ώπμεηηθά νη εθπαηδεπηηθνί εξεπλεηέο αιιά θαη απηνί πνπ δηακνξθψλνπλ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή έρνπλ
αλαγλσξίζεη ηνλ θξίζηκν ξφιν πνπ παίδεη ε εγεζία ζηε ζρνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη αλάπηπμε» (Oduro,
2004). Σν κνληέιν ηνπ κνλαδηθνχ , εξσηθνχ εγέηε αληηθαζίζηαηαη ηειεπηαία κε εγεζία πνπ εζηηάδεη ζηηο νκάδεο
απφ φηη ζηα άηνκα θαη δίλεη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ζην ππνζηεξηθηηθφ πξνζσπηθφ θαη ηνπο
καζεηέο σο εγέηεο (Harris, 2004, φπ. αλαθ. ζην Harris et al, 2008). Οη ελαιιαθηηθέο απηέο πξνζεγγίζεηο ζηελ
εγεζία έρνπλ πξνθχςεη εμαηηίαο εμσηεξηθψλ απαηηήζεσλ θαη πηέζεσλ ζηα ζρνιεία(Harris, Spillane, 2008).
Ο ξφινο ηνπ δηεπζπληή είλαη ελνξρεζηξσηηθφο (Youngs, 2013) θαη θαηαιπηηθφο ζηελ εθαξκνγή ηεο
θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο. Αεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο, ψζηε λα πξνθχςνπλ νκάδεο θαη κέζσ ησλ
αιιειεπηδξάζεσλ, πνπ ζα εκθαληζηνχλ απφ ηε δπλακηθή ησλ νκάδσλ αλαδεηθλχνληαη θαηλφκελα
θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο. Βπνκέλσο ν εγέηεο δελ απνθαζίδεη ν ίδηνο, αλ ζα κεηαβηβάζεη επζχλεο ζηνπο άιινπο.
Ώπφ κφλα ηνπο ηα πξάγκαηα νδεγνχλ εθεί (Smith & Piele,2008, φπ. αλαθ. Κπζξαηψηεο). Δ αλάδπζε εγεηψλ απφ
ηηο νκάδεο είλαη αλακελφκελν λα ζπκβεί θαη ν δηεπζπληήο δελ κπνξεί λα αλαθφςεη απηά ηα θαηλφκελα. πληειεί
ψζηε λα «δεκηνπξγεζεί έλα θαιχηεξν κέιινλ κέζσ κηθξψλ ή κεγάισλ αιιαγψλ θαη αλαπηχζζνληαο άιινπο
εγέηεο (Μπνπξαληάο, 2005).
Ώληίζεηα φκσο, κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαηλφκελα δηάζπαζεο θαη απνζπληνληζκνχ, αλ δελ
ελαξκνληζηνχλ νη επηκέξνπο νκάδεο κεηαμχ ηνπο. Αελ είλαη ζίγνπξν φηη κπνξεί λα εμνκαιπλζνχλ ηέηνηεο
θαηαζηάζεηο, γηαηί δελ κπνξνχλ πάληα λα ππνινγηζηνχλ νη δηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα πάξνπλ ηέηνηα θαηλφκελα.
Έγθεηηαη ζηελ εθ ησλ πξνηέξσλ κεζνιάβεζε ηνπ δηεπζπληή (Youngs, 2013). Βμαξηάηαη απφ ηηο εγεηηθέο
δεμηφηεηεο ηνπ δηεπζπληή, λα θαηαλνήζεη , λα αθνπγθξαζηεί ηελ πεξηξξένπζα αηκφζθαηξα, λα δηαθξίλεη εθ ησλ
πξνηέξσλ, κέζσ ηεο δηνξαηηθφηεηαο ηνπ ηέηνηεο θαηαζηάζεηο, ψζηε λα θξνληίζεη λα απνζνβεζνχλ. Με απηφ ηνλ
ηξφπν δε ζα δηαηαξαρζεί ην ήπην θιίκα ηνπ ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ, απφ ηε κηα, αιιά θαη ζα θαηεπζχλεη ηε
δπλακηθή ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ζε ζεηηθή ηξνρηά γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ νξγαληζκνχ (capacity building), απφ
ηελ άιιε, ζχκθσλα κε ηνπο Fullan, Bertani and Quinn (2004, p. 44, φπ. αλαθ. ζην Mac Neil $ Silcox)
Ο Murphy (2005) εηζεγείηαη ζηνπο δηεπζπληέο φπσο: ζπλδένπλ ηε ζπκκεηνρή ζηελ εγεζία κε ηελ
απνζηνιή , ην φξακα θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ( Κπζξαηψηεο). Ο δηεπζπληήο επηδηψθνληαο λα κεηαδψζεη
θαη λα κεηαιακπαδεχζεη ην φξακα θαη ηελ απνζηνιή ηνπ ζρνιείνπ ζηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο απνηειεί
ην θιεηδί γηα ηελ επηηπρεκέλε άζθεζε ζπιινγηθήο εγεζίαο. Κνηλνπνηψληαο ην φξακα θαη εμαζθαιίδνληαο ηελ
πίζηε θαη ηε δέζκεπζε ζε θνηλέο αμίεο θαη ηδαληθά γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ζρνιείνπ ζπληείλεη ζηελ
ελδπλάκσζε ησλ κειψλ θαη ζηελ θαιιηέξγεηα θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο θαη αζθάιεηαο.
Βπηπξφζζεηα παξέρεη θίλεηξα γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ εκπινθή
ηνπο ζηε ζρνιηθή εγεζία (Gunter & Forrester, 2008, Κπξηαθνπνχινπ 2011). Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ
αλακεηγλχνληαη κε ηέηνηνπο ξφινπο πεξηγξάθνληαη σο «ελδπλακσκέλνη» εθπαηδεπηηθνί, ηθαλνί λα νδεγήζνπλ ηα
ζρνιεία ηνπο ζηε ελδπλάκσζε ηνπο (Quinn, Haggard & Ford, 2006, Κπξηαθνπνχινπ).
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ΣΑ ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ – ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΔ ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ
Δ θαηαλεκεκέλε εγεζία δελ είλαη ηδαληθφ κνληέιν ή παλάθεηα, ή ζπληαγή. (Heikka, Harris, Spillane).
Αελ είλαη απαξαίηεηα έλα θαιφ ή θαθφ πξάγκα: εμαξηάηαη απφ ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν ε εγεζία θαηαλέκεηαη
θαη ηνλ πξσηαξρηθφ ζηφρν ηεο θαηαλνκήο (Harris,2008). Βίλαη έλα ηξφπνο λα δνπλ νη δηεπζπληέο ηελ εγεηηθή
πξαθηηθή δηαθνξεηηθά θαη λα θσηίζνπλ ηνλ νξγαλσηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ. Ώπηφ δελ είλαη ρσξίο ξίζθν, γηαηί
αλαπφθεπθηα ελλνεί λα θξαηήζνπλ ηνλ θαζξέθηε ζηα ζρνιεία θαη λα πξνεηνηκαζηνχλ λα εγθαηαιείςνπλ παιηέο
πξαθηηθέο εγεζίαο (Harris et al., 2008). Βπνκέλσο απηφ πξνυπνζέηεη δηάζεζε γηα αιιαγή θαη
επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο ηαθηηθήο, πνπ εθαξκφδνληαλ κέρξη ηφηε.
ΐέβαηα εμαξηάηαη θαη απφ ηηο ζπλζήθεο, πνπ ζα επηηξέςνπλ θάηη αλάινγν, αλ έρνπλ σξηκάζεη , ψζηε λα
δερζνχλ κηα εθ βάζξσλ αλαζεψξεζε. Βπνκέλσο ε θνπιηνχξα είλαη επίζεο ζεκαληηθή κε ηελ έλλνηα φηη ε
ηζηνξία ηνπ ζρνιείνπ θαζνξίδεη ηηο απφςεηο, ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο πξνζεγγίζεηο απηψλ πνπ δνπιεχνπλ κέζα ζε
απηφ (Morris, 2012).Άξα ε κέξηκλα γηα ην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο θνπιηνχξαο ζε ζπιινγηθή είλαη πξσηαξρηθφ
κέιεκα, αλ επηδεηνχκε ηελ εθαξκνγή ηνπ θαηαλεκεκέλνπ κνληέινπ εγεζίαο ζην ζρνιείν , «αθνχ θάζε ζρνιείν
έρεη κηα θνπιηνχξα, θαη θάζε ζρνιείν κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ θνπιηνχξα ηνπ» (Wagner,2005).
Βπηπιένλ ν Pelington et al. (2008)(φπ. αλαθ. ζηνλ Morris(2012), ππνζηεξίδεη φηη ε θαηαλεκεκέλε
εγεζία γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή εμαξηάηαη απφ «ηελ θαζαξφηεηα ξφισλ θαη ηηο αξκνδηφηεηεο». Βίλαη
δσηηθήο ζεκαζίαο, κε ζθνπφ ην πξνζσπηθφ λα γλσξίδεη «πνηφλ λα πξνζεγγίζεη γηα ππνζηήξημε θαη
θαζνδήγεζε» (Morris, 2012).
Δ ζρέζε ηεο θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο κε ηε ζρνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα είλαη ην ηειηθφ δεηνχκελν.
Έλα απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν θηλεηνπνηεί ην πλεπκαηηθφ ηνπ θεθάιαην (ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα κεηαβηβάδεη ηε
γλψζε) θαζψο θαη ην θνηλσληθφ ηνπ θεθάιαην (ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα δεκηνπξγεί εκπηζηνζχλε αλάκεζα ζηα
κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη βηψζηκα δίθηπα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θνξέσλ,
πξνθεηκέλνπ λα θαηνξζψζεη ηα επηζπκεηά εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα) (Κπξηαθνπνχινπ,2011). Δ Heikka et al,
θαηαιήγεη φηη ε αλάκεημε φισλ ησλ νξγαλσηηθψλ επηπέδσλ θαη ε ππνζηήξημε απφ δηάθνξνπο ζπκκεηέρνληεο
είλαη νπζηαζηηθή. Ο Woods (2004) ζηνλ Morris πηζηεχεη φηη αλ ε θαηαλεκεκέλε εγεζία είλαη πξαγκαηηθά
δεκνθξαηηθή ηφηε ρξεηάδεηαη λα εκπιέμεη φινπο ηνπο κεηέρνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ καζεηψλ.
χκθσλα κε απνηειέζκαηα πξφζθαησλ εξεπλψλ ε θαηαλεκεκέλε εγεζία έρεη κηα ζεηηθή δηαθνξά ζηα
νξγαλσζηαθά απνηειέζκαηα θαη ζηε κάζεζε ησλ καζεηψλ (Harrisetal., 2007, Leithwoodetal., 2004,2007).
Ώπμεηηθά νη εθπαηδεπηηθνί εξεπλεηέο αιιά θαη απηνί πνπ δηακνξθψλνπλ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή έρνπλ
αλαγλσξίζεη ηνλ θξίζηκν ξφιν πνπ παίδεη ε εγεζία ζηε ζρνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη αλάπηπμε» (Oduro,
2004. Οη εθπαηδεπηηθνί ζηα απνηειεζκαηηθά ζρνιεία «αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο αιιαγήο,
δνπιεχνληαο εμππλφηεξα θαη φρη ζθιεξφηεξα» (Hagrgeaves, 2001). Μέζσ ηεο θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο κπνξεί
λα.. επηηεπρζεί ν απψηεξνο ζηφρνο θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο, πνπ είλαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κάζεζεο
(Oduro, 2004).
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Με ηελ παξνχζα εξγαζία επηρεηξείηαη λα δηεξεπλεζεί αλ νη δηεπζπληέο/ληξηεοηεο Αεπηεξνβάζκηαο
Βθπαίδεπζεο εθαξκφδνπλ ην κνληέιν ησλ δχν παξαγφλησλ ηνπ Herzberg, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα
παξαθηλήζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, αλαιχνληαη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο ζεσξίαο, κε βάζε
ηελ νπνία ν Herzberg αλαγλσξίδεη δχν θαηεγνξίεο παξαγφλησλ, ηνπο παξάγνληεο πγηεηλήο θαη ηνπο παξάγνληεο
παξαθίλεζεο. Οη κελ πξψηνη ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ ηεο εξγαζίαο θαη ε χπαξμή ηνπο εμαιείθεη ηε
δπζαξέζθεηα, νη δε δεχηεξνη αλαθέξνληαη ζηελ ίδηα ηε θχζε ηεο εξγαζίαο θαη πξνθαινχλ ηθαλνπνίεζε ζηνλ
εξγαδφκελν, αληαπνθξηλφκελνη ζηελ αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ γηα νινθιήξσζε.
Eμη (6) δηεπζπληέο θαη δηεπζχληξηεο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο, νη νπνίεο νξγαλψζεθαλ
γχξσ απφ δχν άμνλεο, ζηα πιαίζηα εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο. Ο 1 νο άμνλαο εμέηαζε ηξεηο παξάγνληεο
παξαθίλεζεο: ηελ αλαγλψξηζε ηεο πξνζπάζεηαο, ηε δπλαηφηεηα επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο θαη ηε ζπκκεηνρήαλάιεςε επζχλεο ζηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο. Ο 2νο άμνλαο κειέηεζε ηξεηο παξάγνληεο πγηεηλήο: ηηο
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ηε κνληκφηεηα-αζθάιεηα ζηελ εξγαζία θαη ηε δπλαηφηεηα ελαιιαγήο θαη εκπινπηηζκνχ
ησλ θαζεθφλησλ, γηα απνθπγή ηεο πιήμεο.
Δ επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ έδεημε πσο α) ζε φηη αθνξά ηνπο παξάγνληεο παξαθίλεζεο, νη
δηεπζπληέο/ληξηεο ζεσξνχλ σο θχξηα επζχλε ηνπο λα παξαθηλήζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη γηα ην ιφγν απηφ
ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξεο ηερληθέο θαη κεζφδνπο, ψζηε νη εθπαηδεπηηθνί λα θέξνπλ ζε πέξαο ην έξγν ηνπο θαη λα
εθπιεξψζνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο β) ζε φηη αθνξά ηνπο παξάγνληεο πγηεηλήο, νηεθπαηδεπηηθνί δε ληψζνπλ
δπζαξέζθεηα φηαλ ππάξρεη θαιφ θιίκα. Γηα ηελ κνληκφηεηα-αζθάιεηα νη απφςεηο δηΎζηαληαη, αιιά φινη ζεσξνχλ
πσο δηψρλεη ηε δπζαξέζθεηα, ελψ ε ελαιιαγή ησλ θαζεθφλησλ ζεσξείηαη πνιχ ζεκαληηθή απφ ηνπο
δηεπζπληέο/ληξηεο, άπνςε πνπ δελ ζπκκεξίδνληαη φινη νη εθπαηδεπηηθνί.
ΔΗΑΓΧΓΖ
Ο αγγιηθφο φξνο «motivation» απνδίδεηαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ζπλεζέζηεξα κε ηνλ φξν
«παξαθίλεζε».χκθσλα κε ηνλ Gupta (2009), παξαθίλεζε είλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία νη πξνζπάζεηεο ελφο
αηφκνπ ή κηαο νκάδαο αλζξψπσλ θαηεπζχλνληαη πξνο ηελ επίηεπμε ελφο ζηφρνπ. Γηα ηνλ αΎηε (2007), νη
άλζξσπνη έρνπλ αλάγθεο, νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ επηζπκίεο, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο πξνθαινχλ ελέξγεηεο, κε
ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε απηψλ ησλ αλαγθψλ.Πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνεζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίνλ νη άλζξσπνη
παξαθηλνχληαη, δηάθνξεο ζεσξίεο δηαηππψζεθαλ. Παξαθάησ αλαπηχζζεηαη ε ζεσξία ησλ δχν παξαγφλησλ ηνπ
Herzberg.
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Ζ ΘΔΧΡΗΑ ΣΧΝ ΓΤΟ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΣΟΤ HERZBERG
Ο Herzberg, κειεηψληαο ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε κεραληθψλ θαη ινγηζηψλ ζην Πίηζκπνπξγθ,
ζηα κέζα ηνπ 20νπ αηψλα, θαηέιεμε ζηε δηαπίζησζε πσο ππάξρνπλ δχν θαηεγνξίεο παξαγφλησλ, πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηελ παξαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, νη νπνίεο θαηεγνξίεο αληαλαθινχλ ηα δχν δηαθνξεηηθά είδε αλαγθψλ
ηνπ αλζξψπνπ (Herzberg, 1959). Δ πξψηε θαηεγνξία αλαγθψλ αλαθέξεηαη ζηηο βηνινγηθέο αλάγθεο πνπ
πεγάδνπλ απφ ηε θχζε ηνπ αλζξψπνπ, ζαλ δψνπ θαη απνζθνπνχλ ζηελ απνθπγή ηνπ πφλνπ πνπ κπνξεί λα
πξνθαιέζεη ην πεξηβάιινλ. Δ δεχηεξε θαηεγνξία αλαγθψλ ζρεηίδεηαη κε ηα κνλαδηθά αλζξψπηλα
ραξαθηεξηζηηθά, φπσο είλαη ε ηθαλφηεηα ηεο επίηεπμεο ζηφρσλ θαη κέζσ απηήο ηεο επίηεπμεο πξαγκαηψλεηαη ε
ςπρνινγηθή αλάπηπμε ηνπ αλζξψπνπ.
Ο Herzberg κεηαθέξνληαο ηηο αλάγθεο απηέο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, πξνζδηφξηζε ηηο δχν
θαηεγνξίεο παξαγφλησλ πνπ κπνξνχλ λα παξαθηλήζνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο ζην ρψξν εξγαζίαο. ηηο βηνινγηθέο
αλάγθεο αληηζηνηρνχλ νη παξάγνληεο πγηεηλήο, νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο θαη ζηνπο
νπνίνπο αλήθνπλ: ν κηζζφο, ε επίβιεςε απφ ηνλ δηεπζπληή-πξντζηάκελν, νη ζπλζήθεο ηνπ εξγαζηαθνχ
πεξηβάιινληνο, νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ε γεληθφηεξε πνιηηηθή δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο. Οη παξάγνληεο
απηνί νλνκάζηεθαλ θαη παξάγνληεο δπζαξέζθεηαο, δηφηη φηαλ απνπζηάδνπλ δεκηνπξγνχλ δπζαξέζθεηα ζηνπο
εξγαδφκελνπο. Δ ηθαλνπνίεζή ηνπο εμαιείθεη κελ ηε δπζαξέζθεηα, δελ παξαθηλεί δε αλαγθαζηηθά γηα βειηίσζε
ηεο απφδνζεο, δηφηη δελ θαζηζηνχλ ηνλ εξγαδφκελν ραξνχκελν ή ηθαλνπνηεκέλν (Chu&Kuo, 2015).
Ολνκάζηεθαλ παξάγνληεο πγηεηλήο, γηαηί ν Herzberg πίζηεπε φηη ηα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ παξαγφλησλ
ζηνπο εξγαδνκέλνπο είλαη αλάινγα κε απηά ησλ ζπλζεθψλ πγηεηλήο, φπσο ν θαζαξηζκφο ηνπ λεξνχ, ε
απνκάθξπλζε ησλ ζθνππηδηψλ, ή φ έιεγρνο ηνπ θαπλίζκαηνο, δει. αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ θαη εμππεξεηνχλ ηελ
πξφιεςε ησλ αζζελεηψλ, ή κε άιια ιφγηα πξνιακβάλνπλ ηηο αζζέλεηεο, αιιά απφ κφλνη ηνπο είλαη αλίθαλνη λα
πξνάγνπλ ηελ θαιή πγεία (Evans&Olumide-Aluko, 2010).
Δ δεχηεξε νκάδα αλαγθψλ (νη αλάγθεο γηα αλάπηπμε) ζρεηίδνληαη κε ηνπο παξάγνληεο παξαθίλεζεο,
πνπ νλνκάζηεθαλ έηζη επεηδή, φηαλ ππάξρνπλ, πξνζθέξνπλ πςεινχ βαζκνχ ηθαλνπνίεζε ζηνπο εξγαδφκελνπο
θαη ηνπο παξαθηλνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ απφδνζή ηνπο. ηαλ δελ ππάξρνπλ, πξνθαινχλ κε ηθαλνπνίεζε. Οη
παξάγνληεο απηνί έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ην πεξηερφκελν ηεο ίδηαο ηεο εξγαζίαο θαη νη πέληε (5), πην ζπρλά
απαληψκελνη, είλαη (Herzberg, 1976): ε επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ, ε ππεπζπλφηεηα ηνπ θαζήθνληνο, ε επαγγεικαηηθή
εμέιημε, ην πεξηερφκελν ηεο ίδηαο ηεο εξγαζίαο θαη ε αλαγλψξηζε ηεο πξνζπάζεηαο.
Πξφηππα παξαθίλεζεο
Ο Herzberg(1976) ηνλίδεη πσο ε θαηαζηνιή ησλ παξαγφλησλ πγηεηλήο νδεγεί ηνπο εξγαδφκελνπο ζε
δπζαξέζθεηα, αιιά ε εμάιεηςή ηνπο δελ νδεγεί ζε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε. Ώληίζηνηρα νη παξάγνληεο
παξαθίλεζεο θαζηζηνχλ ηθαλνπνηεκέλν ηνλ εξγαδφκελν, ελψ ε απνπζία ηνπο πξνθαιεί κε ηθαλνπνίεζε.
Τπάξρεη ινηπφλ απηφ ην δηπιφ ζχζηεκα παξαγφλησλ παξαθίλεζεο, ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ηελ δηπιή ππφζηαζε
ηνπ αλζξψπνπ θαη ην νπνίν δελ είλαη αιιειναλαηξνχκελν. Παξάγνληεο θαη ησλ δχν θαηεγνξηψλ κπνξνχλ λα
ζπλππάξρνπλ ζε δηαθνξεηηθέο δφζεηο, νδεγψληαο ζε δηαθνξεηηθά πξφηππα παξαθίλεζεο. OHerzberg ινηπφλ
δηαθξίλεη ηέζζεξα (4) ηέηνηα πξφηππα (Herzberg, 1976):
α)Ζ ηδαληθή θαηάζηαζε: Οη παξάγνληεο πγηεηλήο ηθαλνπνηνχλ ηηο βηνινγηθέο αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ,
άξα δελ ληψζεη δπζαξέζθεηα ζηε δνπιεηά. Ώπφ ηελ άιιε, είλαη κεγηζηνπνηεκέλνη θαη νη παξάγνληεο
παξαθίλεζεο, επνκέλσο ην άηνκν ληψζεη ηθαλνπνίεζε.
β) Ο θαιιηηέρλεο πνπ ιηκνθηνλεί: Δ θαηάζηαζε πξνζηδηάδεη κε απηήλ πνπ βηψλεη ν θαιιηηέρλεο, ν
νπνίνο είλαη επηπρηζκέλνο πνπ κπνξεί λα αζρνιείηαη κε θάηη πνπ αγαπάεη, αιιά είλαη δπζαξεζηεκέλνο κε ηηο
ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο πξέπεη λα δήζεη. ην ρψξν εξγαζίαο, ν εξγαδφκελνο ληψζεη δπζαξέζθεηα γηαηί δελ
ηθαλνπνηνχληαη νη παξάγνληεο πγηεηλήο, ηαπηφρξνλα φκσο παίξλεη ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ηνπ, γηαηί
πιεξνχληαη νη παξάγνληεο παξαθίλεζεο
γ) Δίκαη εληάμεη Σδαθ: Ο εξγαδφκελνο δελ ληψζεη δπζαξέζθεηα, αιιά έρεη ηελ αίζζεζε πσο αζρνιείηαη
κε αζήκαληα θαη αλνχζηα πξάγκαηα, πνπ δελ ηνπ απνθέξνπλ ηθαλνπνίεζε
δ) Ζ ρεηξφηεξε θαηάζηαζε: Μηα απφ ηηο ηξαγηθέο θαηαζηάζεηο, ζηηο νπνίεο έλαο εξγαδφκελνο κπνξεί λα
βξεζεί. Ώλχπαξθηνη παξάγνληεο πγηεηλήο θαη ηαπηφρξνλα ζρεδφλ κεδεληθνί παξάγνληεο παξαθίλεζεο.
πλππάξρνπλ θαη ε δπζαξέζθεηα θαη ε κε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε.
Γηαηί επηιέρζεθε ην κνληέιν ησλ δχν παξαγφλησλ
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Έρνπλ πεξάζεη πάλσ απφ 55 ρξφληα απφ ηφηε πνπ ν Herzberg δηαηχπσζε ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο ζεσξίαο
ηνπ ζην έξγν ηνπ “Themotivationtowork” (Herzberg, 1959) θαη ζην δηάζηεκα απηφ ε ζεσξία δέρηεθε πνιιέο
θξηηηθέο. Πξνθεηκέλνπ λα ππεξαζπηζηεί ηε ζεσξία ηνπ, o Herzberg(196853)εηζάγεη ηελ έλλνηα ηνπ εκπινπηηζκνχ.
χκθσλα κε απηήλ, νη πξντζηάκελνη πξέπεη λα ρεηξίδνληαη ηηο δχν θαηεγνξίεο παξαγφλησλ, πξνθεηκέλνπ λα
θηλεηνπνηνχλ-παξαθηλνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο. Σνλ εκπινπηηζκφ ησλ παξαγφλησλ πγηεηλήο ηνλ νλφκαζε
«νξηδφληην εκπινπηηζκφ», ελψ ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ παξαγφλησλ παξαθίλεζεο «θάζεην εκπινπηηζκφ». Δ
Πιαηζίδνπ θαη Γσλίδα (2005), σο «νξηδφληην εκπινπηηζκφ» ζεσξνχλ ηηο λέεο αξκνδηφηεηεο πνπ αλαιακβάλεη
θάπνηνο θαη νη νπνίεο αληηθαζηζηνχλ ή πξνζηίζεληαη ζηηο ππάξρνπζεο, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε ξνπηίλα, ε
επαλάιεςε θαη ε πιήμε. Χο «θάζεην εκπινπηηζκφ» νη ζπγγξαθείο αλαθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα πνπ έρεη ν
εξγαδφκελνολα ζρεδηάδεη θαη λα εθηειεί έλα έξγν ή/θαη λα ζπκκεηέρεη ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθψλ κε ηελ
εξγαζία.
Μηα ζχληνκε επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο έδεημε πσο αθφκα θαη ζήκεξα ε ζεσξία ησλ δχν
παξαγφλησλ θαιά θξαηεί (Damij, Levnajic, RejekSkrt, &Suklan, 2015· Stello ρ.ρ.), θαη κπνξεί λα βνεζήζεη ηα
ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο λα εζηηάζνπλ ζην πεξηερφκελν ηεο ίδηαο ηεο εξγαζίαο θαη ζηε βειηίσζε ηνπ
εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο (Gemeda&Tynjala, 2015). ηελ Βιιάδα νη εξγαζίεο αλαθέξνληαη είηε ζηηο ζεσξίεο
παξαθίλεζεο γεληθψο θαη πψο απηέο εθαξκφδνληαη ζε δηάθνξνπο ηνκείο (Καιιηγά, 2011· Μαιαγθνληάξε,
2010), είηε ζηε κειέηε ηεο εθαξκνγήο ηνπ κνληέινπ ηνπ Herzberg ζεδηάθνξεο θαηεγνξίεο ππαιιήισλ
(Θενδσξάθνγινπ & Θενδσξάθνγινπ, 2014·Μπάηηνπ, 2009·Παπαζσκφπνπινο, 2013· Σαξαζηάδνπ &
Πιαηζίδνπ, 2009). Γηα ην θαηά πφζνλ νη δηεπζπληέο/ληξηεο ζρνιηθψλ κνλάδσλ εθαξκφδνπλ ην κνληέιν ησλ δχν
παξαγφλησλ, απφ φζν είκαζηε ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε, δελ ππάξρνπλ κειέηεο.
ΣΟΥΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ
ηφρνο ηεο παξνπ́ζαο έξεπλαο εήλαη λα δηεξεπλεζεί αλ θαη πψο εθαξκφδεηαη ε ζεσξία ησλ δπν
παξαγφλησλ «πγηεηλήο – παξαθίλεζεο» απφ ηνπο/ηηο δηεπζπληέο/ληξηεο ζρνιείσλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
Με βάζε ηε ζεσξία ηνπ Herzberg, ε δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο δνκείηαη ζε δχν άμνλεο: ν έλαο άμνλαο αθνξά ηνπο
παξάγνληεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ σο θίλεηξα νη ηθαλνί/έο δηεπζπληέο/ληξηεο γηα ηελ παξαθίλεζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαη ν δεχηεξνο άμνλαο αθνξά ηνπο παξάγνληεο ησλ νπνίσλ ε απνπζία πξνθαιεί ηε δπζαξέζθεηα
ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
ΜΔΘΟΓΟ
Οη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ζηελ έξεπλα
ηελ έξεπλα πήξαλ κέξνο έμη (6) δηεπζπληέο/ληξηεο πνπ ππεξεηνχλ ζε ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο, ηνπ λνκνχ Θεζζαινλίθεο. πγθεθξηκέλα: ηέζζεξηο (4) δηεπζπληέο/ληξηεο ππεξεηνχλ ζε Γπκλάζην
(ηξεηο άληξεο θαη κία γπλαίθα), θαη δχν (2) ππεξεηνχλ ζε Λχθεην (έλαο άληξαο θαη κία γπλαίθα). Ώλαθνξηθά κε
ηα έηε ππεξεζίαο ησλ δηεπζπληψλ/ληξηψλ, ηελ πεξίνδν πνπ δηεμήρζε ε έξεπλα, είλαη απφ 25 έσο 33 ρξφληα
(Μ.Ο.:29 ρξφληα). Οη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο δηαζέηνπλ πνιπεηή δηδαθηηθή εκπεηξία. Δ δηνηθεηηθή εκπεηξία ησλ
δηεπζπληψλ/ληξηψλ πνπ ζπκκεηείραλ είλαη άλσ ησλ πέληε εηψλ, γεγνλφο πνπ απνηέιεζε επηπιένλ θξηηήξην γηα
ηελ επηινγή ηνπο θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ έξεπλα. Σν εχξνο ησλ ρξφλσλ, σο δηεπζπληέο/ληξηεο, θπκαίλεηαη
απφ 6 έσο 15 ρξφληα (Μ.Ο.: 9 ρξφληα). Έγηλε πξνζπάζεηα ην δείγκα λα απαξηίδεηαη απφ άηνκα πνπ εξγάδνληαη
ζηελ ίδηα βαζκίδα εθπαίδεπζεο.
Δξεπλεηηθφ εξγαιείν
ηελ παξνχζα έξεπλα πηνζεηήζεθε ε έξεπλα κε ζπλεληεχμεηο, κε ηελ νπνία δηεξεπλάηαη ε εκπεηξία ησλ
αηφκσλ, εζηηάδνληαο πεξηζζφηεξν ζηελ θαηαλφεζε ησλ πξνζσπηθψλ αληηιήςεσλ ησλ θνηλσληθψλ ππνθεηκέλσλ
γηα ηνλ θφζκν (Bell, 1997). Γηα ηελ δηεξεχλεζε ζε βάζνο ησλ απφςεσλ ησλ δηεπζπληψλ/ληξηψλ επηιέρζεθε ε
ηερληθή ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο.
Οη εξσηήζεηο πνπ ηέζεθαλ ήηαλ νξγαλσκέλεο γχξσ απφ δχν ζεκαηηθνχο άμνλεο:


1νο Άμνλαο: Ώπφςεηο ησλ δηεπζπληψλ/ληξηψλ γηα ηξεηο παξάγνληεο παξαθίλεζεο. α) Πνηα είλαη ε άπνςε
ησλ δηεπζπληψλ/ληξηψλ γηα ηελ αλαγλψξηζε, σο ηξφπν παξαθίλεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ β) Πνηα είλαη ε
άπνςε ησλ δηεπζπληψλ/ληξηψλ γηα ηελ δπλαηφηεηα πξνζσπηθήο αλάπηπμεο, σο ηξφπν παξαθίλεζεο ησλ
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Toάξζξν πξσηνδεκνζηεχηεθε ην 1968 ζην HarvardBusinessReview. Έθηνηε αλαδεκνζηεχζεηο έγηλαλ ην 1987 θαη ην 2003.
ηελ παξνχζα εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηειεπηαία αλαδεκνζίεπζε
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εθπαηδεπηηθψλ γ) Πνηα είλαη ε άπνςε ησλ δηεπζπληψλ/ληξηψλ γηα ηελ δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ησλ θαη
αλάιεςεο επζχλεο, σο ηξφπν παξαθίλεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.


2νο Άμνλαο: Ώπφςεηο ησλ δηεπζπληψλ/ληξηψλ γηα ηξεηο παξάγνληεο πγηεηλήο. α) Πνηα είλαη ε άπνςε ησλ
δηεπζπληψλ/ληξηψλ γηα ηελ αλάπηπμε θαιψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη θαινχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο, σο
ηξφπν απνθπγήο ηεο δπζαξέζθεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ β) Πνηα είλαη ε άπνςε ησλ δηεπζπληψλ/ληξηψλ
γηα ηε κνληκφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, σο ηξφπν απνθπγήο ηεο δπζαξέζθεηαο ηνπο γ) Πνηα είλαη ε
άπνςε ησλ δηεπζπληψλ/ληξηψλ γηα ηνλ νξηδφληην εκπινπηηζκφ ηεο εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, σο
ηξφπν απνθπγήο ηεο δπζαξέζθεηαο ηνπο.
Γηαδηθαζία

Δ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2017 θαη πην ζπγθεθξηκέλα
ηνπο κήλεο Μάξηην θαη Ώπξίιην.Ώξρηθά ελεκεξψζεθαλ νη δηεπζπληέο/ληξηεο ζρεηηθά κε ηε δηεμαγσγή ηεο
έξεπλαο. Δ ζπδήηεζε, ε θαηαλφεζε, ε δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ, ε ζσζηή πιεξνθφξεζε γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο
έξεπλαο θαη ε ελεκέξσζε γηα ηε ζπλεηζθνξά ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία απηή ήηαλ αλαγθαία
(Μαθξάθεο 1998). Γεηήζεθε ε άδεηα γηα ηε ρξήζε ηνπ θαζεηφθσλνπ θαη δίλνληαλ νη απαξαίηεηεο
δηαβεβαηψζεηο ζρεηηθά κε ηε κε απνθάιπςε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ ππνθεηκέλσλ.
Οη ζπλεληεχμεηο ησλ δηεπζπληψλ/ληξηψλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην εξγαζηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ, φπνπ
έλησζαλ άλεηα θαη ην δήηεζαλ νη ίδηνη/εο. ινη/εο ήηαλ πξφζπκνη/εο λα απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο πνπ ηνπο
ηέζεθαλ, αιιά θαη λα ζπδεηήζνπλ πεξαηηέξσ γηα ην ζέκα ηεο παξαθίλεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη αηνκηθέο
ζπλεληεχμεηο θαηαγξάθεθαλ κε ηε ρξήζε καγλεηνθψλνπ θαη απνκαγλεηνθσλήζεθαλ.
ΑΝΑΛΤΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ
Χο κέζνδνο αλάιπζεο ησλ ζπλεληεχμεσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ.
1νο Άμνλαο. Απφςεηο ησλ δηεπζπληψλ/ληξηψλ γηα ηνπο παξάγνληεο παξαθίλεζεο.


Απφςεηο ησλ δηεπζπληψλ/ληξηψλ γηα ηελ αλαγλψξηζε.

ιεο νη απαληήζεηο ζπγθιίλνπλ αλαδεηθλχνληαο ηελ αλαγλψξηζε θαη επηβξάβεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ,
σο κηα ζεκαληηθή ηερληθή παξνρήο θηλήηξνπ ζηνπο/ζηηο εθπαηδεπηηθνχο, γηαηί επηηξέπεη ζηνπο/ζηηο
εξγαδφκελνπο/εο-εθπαηδεπηηθνχο λα αηζζάλνληαη φηη έρνπλ αμία. Μάιηζηα ζε δχν απφ ηηο έμη απαληήζεηο
ηνλίδεηαη πσο ν/ε δηεπζπληήο/ληξηα νθείιεη λα αλαγλσξίδεη ηε κνλαδηθφηεηα θαη ηηο μερσξηζηέο ηθαλφηεηεο πνπ
ραξαθηεξίδνπλ ηνλ/ηελ θάζε εθπαηδεπηηθφ θαη λα ηνπ/ηεο εθθξάδεη δεκφζηα ηελ εθηίκεζή ηνπ/ηεο, γεγνλφο πνπ
βνεζά ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο λα αηζζάλνληαη πνιχηηκνη, ηθαλνί, ιεηηνπξγηθνί θαη απαξαίηεηνη.
Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ:
«Μνπ πξφηεηλαλ θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί... Σν ζεψξεζα πάξα πνιχ ζσζηφ θαη ην εθαξκφδνπκε θαη ηνπο είπα
κπξάβν πνπ θέξλεηε ηέηνηεο ηδέεο …» Α.Ώ.-ΓΤΜΝ-1.
«Αελ πξέπεη λα μερλάο πνηέ λα ηνπο πεηο έλα κπξάβν, έλα ρηχπεκα ζηελ πιάηε. Ώπηφ είλαη ην ειάρηζην πνπ λα
θάλεηο...ζα ην αλαγλσξίζεηο θαη ζα ην δείμεηο θηφιαο απηφ ην πξάγκα ... θάλνληαο κηα αλαθνξά ζηνλ ζχιινγν ζε
θάπνηα ζπλεδξίαζε λα ζπγραξνχκε, κε μεράζνπκε λα ζπγραξνχκε γη΄απηφ πνπ έθαλε» Α.Ώ.-ΓΤΜΝ-2.
«Δ επηβξάβεπζε θαη αλαγλψξηζε πξνηάζεσλ θαη πξσηνβνπιηψλ απνηεινχλ παξάγνληα παξαθίλεζεο γηα ηελ
ηθαλνπνίεζή ηνπο. πλεπψο έρνπκε ππνρξέσζε θαη λα ππνθηλνχκε θαη λα παξαθηλνχκε ηνπο θαζεγεηέο θαη
θπξίσο λα ηνπο επηβξαβεχνπκε φηαλ θαηεβάδνπλ πξνηάζεηο νη νπνίεο έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ αλάδεημε ηνπ
ζρνιείνπ, εθηφο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο θαη ζε άιινπο ηνκείο» Α.Ώ.-ΓΤΜΝ-3 .
«Δ επηβξάβεπζε θαη ε αλαγλψξηζε, φια απηά ππάξρνπλ, … πξαθηηθέο κέζα απφ ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα
παξαθηλεζνχλ ... φπσο ζην δηθφ καο ην ζρνιείν ην θάλνπκε ή έρνπκε κηα εθεκεξίδα ζην ζρνιείν, φπνπ θαη εθεί
γξάθνληαη νη δξάζεηο ησλ ζπλαδέιθσλ» Α.Γ.-ΛΤΚ-6.


Απφςεηο ησλ δηεπζπληψλ/ληξηψλ γηα ηε δπλαηφηεηα πξνζσπηθήο αλάπηπμεο
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Δπηκφξθσζε = Δπαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπ παξερφκελνπ έξγνπ. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ηέζζεξηο απφ ηηο έμη απαληήζεηο (4/6), ζπλδένπλ ηελ επηκφξθσζε κε ηελ επαγγεικαηηθή
αλάπηπμε θαη ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπ παξερφκελνπ έξγνπ ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ. Ώλαθέξνπλ ζρεηηθά:
«Οη επηκνξθψζεηο πνπ αθνξνχλ ην δηδαθηηθφ αληηθείκελν πξνθαλψο είλαη ρξήζηκεο … εεε… πνηέ δελ ηα
μέξνπκε φια, πάληα πξέπεη λα καζαίλνπκε, άξα πάληα γηα ην δηδαθηηθφ αληηθείκελν είλαη ρξήζηκεο νη
επηκνξθψζεηο» Α.Ώ.-ΓΤΜΝ-1.
«Ννκίδσ πσο είλαη επηβεβιεκέλν πιένλ λα ζπκκεηέρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζε ζεκηλάξηα, επηκνξθψζεηο εκεξίδεο
δηφηη απηφ απνηειεί έλαλ ζεκειηψδεπιένλ παξάγνληα εμέιημεο ησλ ζπλαδέιθσλ , ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθά.
Καζεγεηέο νη νπνίνη επηκνξθψζεθαλ ζηηο ΣΠΒ … απφθηεζαλ γλψζεηο θαη πιένλ ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ
δηαδξαζηηθφ πίλαθα ζαλ θχξην κνριφ κεηάδνζεο ηνπ καζήκαηνο» Α.Ώ.-ΓΤΜΝ-3.
«Σψξα ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζεκηλαξίνπ θαίλνληαη πνιχ αξγά. Πνιιέο θνξέο φηαλ πάκε λα εθαξκφζνπκε θάηη
ζηελ πξάμε, βιέπνπκε θαη ηηο δπζθνιίεο. Θα πξέπεη θαη εκείο λα πξνζαξκνζηνχκε ζε φια απηά. Να κάζνπκε
λα ηα δηαρεηξηδφκαζηε, λα έρεη έλα απνηέιεζκα» Α.Γ.-ΓΤΜΝ-4.
«Πηζηεχσ φηη θάζε ηη πνπ καζαίλεη θαλείο ηνλ θάλεη λα βιέπεη δηαθνξεηηθά ηα πξάγκαηα, θάζε ηη θαηλνχξην θαη
δίλεη κηα άιιε νπηηθή ζηα πξάγκαηα. Σνπο δίλεη κηα άιιε νπηηθή πνπ απηφ ην κεηαθέξνπλ θαη ζην ζρνιείν»
Α.Γ.-ΛΤΚ-6 .
πκβνιή κε ηππηθνχ πεξηβάιινληνο επηκφξθσζεο-Γηαιεθηηθφο αλαζηνραζκφο. ε δχν απφ ηηο έμη
απαληήζεηο νη δηεπζπληέο/ληξηεο επηζεκαίλνπλ ηε ζπκβνιή αθφκε ηνπ άηππνπ δηαιφγνπ ζηελ εμσηεξίθεπζε ηνπ
πξαθηηθνχ ιφγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζηελ αμία ηεο αιιειεπίδξαζήο ηνπο κε ηνπο άιινπο, γχξσ ηνπο θαη ηελ
αλάπηπμή ηνπο. Πηζηεχνπλ πσο έλα κε ηππηθφ πεξηβάιινλ πξνζθέξεη ζηνπο/ζηηο εθπαηδεπηηθνχο, πνιιέο θνξέο,
πνιχ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα δηαιεθηηθφ αλαζηνραζκφ πάλσ ζε έλα δηδαθηηθφ αληηθείκελν, απφ απηέο πνπ
πξνζθέξνληαη ζε κηα « θάκπξηθα βεβαηψζεσλ».


Απφςεηο ησλ δηεπζπληψλ/ληξηψλ γηα ηελ αλάιεςε επζπ́λεο.

Δλεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ιεηηνπξγία πξνγξακκαηηζκνχ. ιεο ζρεδφλ νη
απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ, πέληε απφ ηηο έμη (5/6) ζπλνιηθά, αλαδεηθλχνπλ ηε κεγάιε παξαθηλεηηθή ζεκαζία
πνπ έρεη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ε ιήςε απφθαζεο, κέζσ αληαιιαγήο πξνηάζεσλ, ηδεψλ θαη δηαβνχιεζεο,
κέζα ζην ζχιινγν δηδαζθφλησλ. Σνλίδεηαη ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ
πξνγξακκαηηζκνχ, γεγνλφο πνπ ηνπο θάλεη θνηλσλνχο, ζπλππεχζπλνπο ηεο δηαδηθαζίαο, εμαζθαιίδνληαο ηε
δέζκεπζή ηνπο θαη ζεσξψληαο ηνπο „ππαίηηνπο‟ ηεο θαηαμίσζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.
ηαρπνινγψληαο ηηο πην ραξαθηεξηζηηθέο αλαθνξέο παξαζέηνπκε ηα εμήο:
«Πξνζπαζνχκε. Οπζηαζηηθά, ζέησ εγψ ηηο πξνηάζεηο, αθνινπζεί ζπδήηεζε, ιέλε θαη απηνί ηηο δηθέο ηνπο
πξνηάζεηο. Κάπνηεο θνξέο ιέλε απηφ θ. Α., δελ γίλεηαη γηα ηνλ α ή β ιφγν δελ ην θάλνπκε, ην άιιν α!! θαιφ
είλαη ην αιιάδνπκε, θάλνπλ θαη άιιεο πξνηάζεηο, γίλεηαη …» Α.Ώ.-ΓΤΜΝ-1.
«Παξφηη πξνηηκψ λα κελ πξνηείλσ εγψ πξάγκαηα γηα ην ζρνιείν θαη λα ηα θάλσ λα θαίλνληαη ζαλ λα είλαη
πξνηάζεηο απφ ηνπο θαζεγεηέο … εεε θαη κεηά λα ηα … λα πξνζπαζψ λα ηα θάλσ λα γίλνπλ απνδεθηά απφ
φιν ην ζχιινγν … εεε …ζα έιεγα φηη ζε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη θαιά νη θαζεγεηέο, λα
αθνχλε απφ εκέλα» Α.Ώ.-ΓΤΜΝ-2.
«Οη ζηφρνη κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο πξέπεη λα θαζνξίδνληαη απφ φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, γηαηί έηζη είλαη
ζπλππεχζπλνη θαη πξνζπαζνχλ ζηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ θαη νη ζηφρνη γηα λα κπνξέζνπλ λα επηηεπρζνχλ
θαη λα έρνπκε απνηειέζκαηα πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ φινη. Έηζη ινηπφλ πξέπεη νη ζηφρνη λα θαζνξίδνληαη απφ
φινπο θαη λα ζπλεξγάδεηαη ε πιεηνςεθία ησλ ζπλαδέιθσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ, γηα λα κπνξεί θαη ην
ζρνιείν λα ιεηηνπξγεί θαιχηεξα θαη λα είλαη πην απνηειεζκαηηθφ» Α.Γ.-ΛΤΚ-6.
Ακθηζβήηεζε ηεο ζπκκεηνρήο. Μφλν κία απάληεζε ζέηεη ππφ ακθηζβήηεζε ηε δπλαηφηεηα
ζπκκεηνρήο θαη ζπλππεπζπλφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, απνδίδνληαο ηελ επζχλε ζην ππνπξγείν θαη
αλαθέξνληαο ραξαθηεξηζηηθά:
«Έρνπκε κάζεη λα ιέκε ην απφ θνηλνχ, αιιά ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο δελ ππάξρεη πξνγξακκαηηζκφο. Βίλαη
επθαηξηαθφο θαη γίλεηαη βέβαηα απηφ θαη κε ηελ επζχλε θαη ηνπ ππνπξγείνπ» Α.Γ.-ΓΤΜΝ-4.
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2νο Άμνλαο. Απφςεηο ησλ δηεπζπληψλ/ληξηψλ γηα ηνπο παξάγνληεο δπζαξέζθεηαο.


Απφςεηο ησλ δηεπζπληψλ/ληξηψλ γηα ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ ζπλαδέιθσλ /ηζζψλ.

ιεο ζρεδφλ νη απαληήζεηο, νη πέληε ζηηο έμη, επηζεκαίλνπλ φηη ζεκέιην ηνπ θαινχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο
είλαη νη θαιέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ ζπλαδέιθσλ/ηζζψλ. Οη θαιέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο αλάκεζα
ζηνπο/ζηηο ζπλαδέιθνπο/ηζζεο δηεπθνιχλνπλ ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαηηθψλ πξαθηηθψλ θαη δξάζεσλ. Βπζχλε ηνπ
ηθαλνχ/ήο δηεπζπληή/ληξηαο είλαη λα ελδπλακψζεη ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο λα ζπλεξγάδνληαη πξνο φθεινο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ.
«Μπνξψ λα πσ φηη ζην ζρνιείν κνπ … παξφηη ππάξρεη έλαο νξγαζκφο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηέηνηα πξάγκαηα,
έλα πξφβιεκα ην νπνίν δεκηνπξγείηαη, επεηδή νη ζρέζεηο δελ είλαη πάληνηε θαιέο, δεκηνπξγνχληαη θάπνηεο
νκάδεο ζπκπαζεηψλ πνπ πξνηηκνχλ λα ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο, κεξηθέο θνξέο δπζθνιεχνληαη λα βξνπλ π.ρ
γηα θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ κεηαθηλήζεηο καζεηψλ, … ζπλνδνχο» Α.Ώ.-ΓΤΜΝ-2.
«Βγψ πηζηεχσ φηη κηα ζρνιηθή κνλάδα γηα λα ιεηηνπξγήζεη νκαιά, ην πξψην πξάγκα πνπ πξέπεη λα ππάξρεη
είλαη ην θαιφ ζρνιηθφ θιίκα θαη έλα θαιφ ζρνιηθφ θιίκα δεκηνπξγείηαη κε επζχλε βέβαηα ηεο δηεχζπλζεο ηνπ
ζρνιείνπ θαη ηνπ ζπιιφγνπ ησλ δηδαζθφλησλ, φηαλ ηεξνχληαη νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο. Οη θαιέο πξνζσπηθέο
ζρέζεηο ζίγνπξα απνηεινχλ παξάγνληα γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ θαινχ θιίκαηνο, ηεο πξνφδνπ ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο, ηεο πξνψζεζεο ησλ ζηφρσλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη πνιχ ιίγεο θνξέο
λνκίδσ φηη απηφ κπνξεί λα απνηειέζεη έλα παξάγνληα δπζαξέζθεηαο» Α.Ώ.-ΓΤΜΝ-3.
Μία απφ ηηο έμη απαληήζεηο δηαθνξνπνηείηαη, ηνλίδνληαο φηη θαιφ ζρνιηθφ θιίκα ππάξρεη, εθεί πνπ δελ
ππάξρνπλ δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ν θαζέλαο/κία θάλεη απιά ηε δνπιεηά ηνπ/ηεο κέζα ζηελ ηάμε θαη
απνρσξεί.


Απφςεηο ησλ δηεπζπληψλ/ληξηψλ γηα ηελ Αζθάιεηα - Μνληκφηεηα.

Οη ηέζζεξεηο απφ ηηο έμη απαληήζεηο (4/6) αλαδεηθλχνπλ ηελ κνληκφηεηα ζε παξάγνληα παξαθίλεζεο
γηαηί βνεζά ζηελ απνθπγή ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη νδεγεί ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ
αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ θαη θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ:
«Υσξίο κνληκφηεηα κελ ην ζπδεηάκε θαζφινπ.. ε κνληκφηεηα είλαη απαξαίηεηε γηα λα είλαη ήξεκνο ν
εθπαηδεπηηθφο. Γηαηί άκα δελ έρεη κνληκφηεηα ζα αξξσζηήζνπκε απφ ην άγρνο καο, ην νπνίν είλαη ήδε πνιχ
κεγάιν ιφγσ ηεο δνπιεηάο … θαη ηεο θνηλσλίαο, αιιά ε δνπιεηά απηή δεκηνπξγεί πνιχ άγρνο» Α.Ώ.-ΓΤΜΝ-1.
«Γηα κέλα πξνζσπηθά ε κνληκφηεηα … είλαη πάξα πνιχ θαιή. Γηαηί; Ο θαζέλαο κπνξεί έρνληαο ηελ ζέζε
εξγαζίαο ηνπ, λα πξνγξακκαηίζεη γηα πξάγκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί
ζηελ ζρνιηθή κνλάδα» Α.Ώ.-ΓΤΜΝ-3.
«Σν ζέκα ηεο κνληκφηεηαο λνκίδσ φηη είλαη ζεκαληηθφ, γηαηί φηαλ ν ζπλάδειθνο είλαη αξθεηά ρξφληα ζε έλα
ζρνιείν … απηφ δελ ελλνείο κε ηελ κνληκφηεηα; ηαλ είλαη αξθεηά ρξφληα, μεθηλψληαο κηα δνπιεηά κπνξεί λα
ηε ζπλερίζεη θαη ηελ επφκελε θαη ηελ κεζεπφκελε, γλσξίδεη ην ζρνιείν, γλσξίδεη ηηο ζπλζήθεο, μέξεη ηη κπνξεί
λα θάλεη θαη ζπλερίδεη ην έξγν ηνπ. Ώπηφ παξάιιεια ηνπ δίλεη θαη κηα … εμνηθείσζε κε ην ρψξν θαη ηνπο
ζπλαδέιθνπο. Σνπ δίλεη έηζη ηελ δπλαηφηεηα λα δψζεη επηπιένλ πξάγκαηα … είλαη παξαθίλεζε ζα έιεγα, γηαηί
πνιιέο θνξέο νη εθπαηδεπηηθνί φηαλ γλσξίδνπλ φηη ζα είλαη κφλν έλα ρξφλν ζην ζρνιείν, δελ μεθηλνχλ λα θάλνπλ
θάηη γηαηί ηελ άιιε ρξνληά ζα είλαη αιινχ… θαη ηέινο πάλησλ ε αιιαγή θάζε ρξφλν ζε άιιν ζρνιείν είλαη θάηη
πνπ θνπξάδεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ, γηαηί δελ έρεη κηα ζπλέρεηα ζην έξγν ηνπ» Α.Γ.-ΛΤΚ-6.
Αχν απφ ηηο έμη (2/7) απαληήζεηο ηνλίδεη φηη ε κνληκφηεηα ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία ελφο αζθαινχο
πεξηβάιινληνο, αιιά δελ απνηειεί θίλεηξν παξψζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
«Σψξα φζνλ αθνξά ηελ κνληκφηεηα, … λνκίδσ φηη ε κνληκφηεηα, φρη , δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί κε ηίπνηα φηη
είλαη έλα παξάγνληαο παξαθηλεηηθφο. » Α.Ώ.-ΓΤΜΝ-2.
«Θεσξψ φηη ε κνληκφηεηα δεκηνπξγεί έλα ζηαζεξφ, αζθαιέο πεξηβάιινλ. κσο, ζα πξέπεη λα δίλνληαη θίλεηξα
θαη νηθνλνκηθά» Α.Γ.-ΓΤΜΝ-4.


Απφςεηο ησλ δηεπζπληψλ/ληξηψλ γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο εξγαζίαο.
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Ο δεκνθξαηηθφο ηξφπνο θαηαλνκήο ησλ αξκνδηνηήησλ, ηξνρνπέδε ζηνλ νξηδφληην εκπινπηηζκφ
ηνπ έξγνπ. Αχν απφ ηηο έμη (2/6) απαληήζεηο εζηηάδνπλ ζηε δηαδηθαζία πνπ ηεξείηαη θαηά ηελ θαηαλνκή
αξκνδηνηήησλ θαη ηελ αλάιεςε ππεπζπλνηήησλ εθ κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Οη
δηεπζπληέο/ληξηεο ηνλίδνπλ φηη ε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ αζθείηαη κε δεκνθξαηηθφ ηξφπν θαη ε θαηαλνκή ησλ
εμσδηδαθηηθψλ εξγαζηψλ γίλεηαη κέζα απφ ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο θαη απνθάζεηο ηνπ πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ.
« Ώπηά ηα πξάγκαηα ζπδεηηνχληαη ζηελ ζπλεδξίαζε, ζηελ παηδαγσγηθή ζπλεδξίαζε ζηελ αξρή ηεο ρξνληάο.
Βθεί κπαίλνπλ νη πξνηάζεηο, θάπνηνη ζπλάδειθνη ιέλε εγψ βαξέζεθα λα θάλσ απηφ ην αληηθείκελν, ζα ήζεια λα
θάλσ θάπνην άιιν. εβαζηφ θαη ην θάλνπκε. Κάπνηνη ιέλε εκέλα κνπ αξέζεη απηφ θαη αλ απηφ ην αληηθείκελν
δελ είλαη …εεε ειαθξχηεξν απφ ηα άιια ηφηε παξακέλεη ζε απηφ ην αληηθείκελν. Άκα ηνλ βνιεχεη. Ώξθεί λα
κελ είλαη … ινχθα» Α.Ώ.-ΓΤΜΝ-1.
«Λνηπφλ, ηα θαζήθνληα αλαηίζεληαη ζπιινγηθά, ηξφπνο ηνπ ιέγεηλ. πγθεληξσλφκαζηε φινη καδί θαη ν
θαζέλαο φηη πηζηεχεη φηη κπνξεί λα πάξεη, ην παίξλεη» Α.Ώ.-ΓΤΜΝ-4.
πνπδαηφηεηα επαλαζρεδηαζκνχ θαη ελαιιαγήο θαζεθφλησλ. ε ηέζζεξηο απφ ηηο έμη (4/6)
απαληήζεηο απνηππψλεηαη ε άπνςε ησλ δηεπζπληψλ/ληξηψλ φηη πξνηηκνχλ ηνλ επαλαζρεδηαζκφ θαη ηελ
ελαιιαγή ή επηπιένλ πξνζζήθε αξκνδηνηήησλ θαη θαζεθφλησλ, γηαηί πηζηεχνπλ πσο απηφ βνεζά ηφζν ζηελ
εχξπζκε θαη πην απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, φζν θαη ζηελ απνθπγή ηεο ξνπηίλαο θαη
πιήμεο ησλ παγησκέλσλ αξκνδηνηήησλ θαζψο θαη ηεο αλίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σαπηφρξνλα, παξαδέρνληαη φηη
θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ νξηδφληηνπ εκπινπηηζκνχ, ζπλαληνχλ ηελ αληίδξαζε θαη δπζαξέζθεηα ησλ
ζπλαδέιθσλ/ηζζψλ, νη νπνίνη θαη αθπξψλνπλ ηελ φπνηα πξνζπάζεηα αιιαγήο ηεο παγησκέλεο θαηάζηαζεο.
«Σν πηζηεχσ αθξάδαληα. κσο ζηηο κέξεο καο πξέπεη λα νκνινγήζσ φηη κε ηηο κέρξη ηψξα πξνζπάζεηεο κνπ
βξίζθσ πάξα πνιχ ζζελαξή αληίζηαζε. Αελ ζέινπλ νη θαζεγεηέο, επεηδή κηιάκε γηα ζρνιεία, φπσο ην δηθφ
ζνπ . θαη φπσο ην δηθφ κνπ φηη είλαη κε παιηνχο θαζεγεηέο, έρνπλ παγηψζεη θάπνηα θαζήθνληα ηα νπνία
ζεσξνχλε αλ φρη θηήκα ηνπο , … ηα ζεσξνχλε θηήκα ηνπο θαη νη άιινη δελ ηα επηζπκνχλ. Θέινπλ λα θξαηήζνπλ
ν θαζέλαο ηνπο απηφ πνπ έρεη κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη έλα ηέικα. ρη κφλν δελ ελαιιάζζνπλ ηα θαζήθνληά
ηνπο γηα λα γλσξίζνπλ θάηη άιιν, φηη αλ απηνί πάζνπλ θάηη θαη ιείςνπλ, πξαγκαηηθά ππάξρεη άγλνηα εθ κέξνπο
ησλ ππνινίπσλ γηα ην πσο δνχιεπε απηφο ν ζπγθεθξηκέλνο άλζξσπνο. Βίηε είλαη κεηξψν, είηε είλαη νηηδήπνηε.
Σν πηάλνπλ θαη δελ ην αθήλνπλ γηα ρξφληα νιφθιεξα» Α.Ώ.-ΓΤΜΝ-2.
«Αηθή κνπ άπνςε είλαη φηη ηα θαζήθνληα θαη νη αξκνδηφηεηεο, απηά ηα νπνία ππάξρνπλ ζήκεξα ζην ζρνιείν,
νπζηαζηηθά κηιάκε γηα ηα εμσδηδαθηηθά θαζήθνληα, εθεί νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα ελαιιάζζνληαη θαη λα
πεξλνχλ απφ φια ηα ζηάδηα, αθφκα θαη ζηα ζρνιεία ζηα νπνία ππάξρνπλ αθφκα γξακκαηείο γηα απηή ηε
δνπιεηά. Ο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα γλσξίδεη πψο γίλεηαη ζεσξεηηθά ε δηνίθεζε ελφο ζρνιείνπ, γηαηί θαηαλνεί
θαιχηεξα ην ζρνιείν, ηε ζρνιηθή κνλάδα ζαλ ζχλνιν. Πξέπεη λα ηα γλσξίδεη απηά, γηαηί ηνπ δίλνπλ κηα
ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ ζρνιείνπ θαη έηζη κπνξεί λα ιεηηνπξγεί θαη ν ίδηνο θαιχηεξα κέζα ζην ζρνιείν. Γηαηί
γλσξίδεη κε βάζε ην λφκν πψο ιεηηνπξγεί ε κνλάδα θαη΄απηφ ηνλ ηξφπν» Α.Γ.-ΛΤΚ-6.
ΤΕΖΣΖΖ - ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Ώπφ ηελ πξψηε θαηεγνξία παξαγφλησλ (παξάγνληεο παξαθίλεζεο) εμεηάζηεθαλ, ε αλαγλψξηζε, ε
αλάιεςε επζχλεο θαηε δπλαηφηεηα εμέιημεο. ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, νη δηεπζπληέο/ληξηεο ζεσξνχλ πσο
θχξηα επζχλε ηνπ/ηεο ηθαλνχ εγέηε/ηδαο είλαη λα παξαθηλήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ψζηε λα θέξνπλ ζε πέξαο ην
έξγν ηνπο θαη γηα ην ζθνπφ απηφ, εθαξκφδνπλ δηάθνξεο κεζφδνπο θαη ηερληθέο παξαθίλεζεο. Βπίζεο,
αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα θαη ηνλ παξαθηλεηηθφ ξφιν ησλ παξαγφλησλ απηψλ, ηφζν γηα θαιχηεξε
επίδνζε θαη ζπκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο, φζν θαη ζηε δεκηνπξγία ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ
ηθαλνπνίεζεο.
Ώπφ ηελ δεχηεξε θαηεγνξία παξαγφλησλ (παξάγνληεο πγηεηλήο) εμεηάζηεθαλ νη δηαπξνζσπηθέο
ζρέζεηο, ε αζθάιεηα - κνληκφηεηα θαη ν νξηδφληηνο εκπινπηηζκφο εξγαζίαο. Οη δηεπζπληέο/ληξηεο ζπκθσλνχλ
πσο νη θαιέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα ηε δεκηνπξγία θαινχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο θαη
ηελ απνθπγή δπζαξέζθεηαο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, ελψ ζε φηη αθνξά ηνλ παξάγνληα αζθάιεηαο, νη απφςεηο
δηίζηαληαη. Δ πιεηνςεθία ησλ δηεπζπληψλ/ξηψλ ζεσξεί φηη δηψρλεη ηε δπζαξέζθεηα, αιιά δελ νδεγεί ηα άηνκα
ζηελ θαηαβνιή παξαπάλσ πξνζπάζεηαο, ελψ άιινη πηζηεχνπλ φηη ε έιιεηςε άγρνπο, ιφγσ αζθάιεηαο,
ιεηηνπξγεί παξαθηλεηηθά ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, απνηειψληαο θίλεηξν γηα πνηνηηθφηεξν έξγν.
ινη ζπκθσλνχλ κε ηνλ νξηδφληην εκπινπηηζκφ ηεο εξγαζίαο, κε αλάζεζε λέσλ ή πεξηζζφηεξσλ
αξκνδηνηήησλ θαη θαζεθφλησλ. Σαπηφρξνλα αλαθέξνπλ ηελ αληίδξαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζηελ πξάμε δελ
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απνδέρνληαη ηέηνηνπ είδνπο πξνζπάζεηεο ηεο εγεζίαο. Πηζηεχνπλ φηη ν επαλαζρεδηαζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ θαη
ηεο εξγαζίαο γεληθφηεξα, ζπκβάιιεη ζηελ απνθπγή ηεο αλίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία
ηνπ ζρνιείνπ.
Πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο κειέηεο ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ α) ε δηεξεχλεζε ηνπ κνληέινπ,
κέζα απφ ηε κειέηε άιισλ παξαγφλησλ θαη ησλ δχν θαηεγνξηψλ θαη β) ε δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο ή φρη
δηαθνξνπνίεζεο, σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ηνπ Herzberg, απφ ηνπο δηεπζπληέο/ληξηεο, κεηαμχ ησλ
δχν θχισλ.
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Δ παξνχζα εξγαζία ζηνρεχεη ζηελ δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο
Βθπαίδεπζεο Ώλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο ζρεηηθά κε ηηο ηάμεηο ππνδνρήο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαζψο
θαη ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηηο ππνδνκέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ππνζηήξημεο ηνπο. ΐαζηθφο
ζηφρνο είλαη λα θαηαγξαθνχλ νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα ζρνιεία πνπ ιεηηνπξγνχλ ηάμεηο ππνδνρήο
ζρεηηθά κε ηηο ππνδνκέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ζηήξημεο, ψζηε λα γίλεη ζρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή θαηάιιεισλ
παξεκβάζεσλ ψζηε απηέο νη ηάμεηο λα ιεηηνπξγνχλ θαιχηεξα.Με ηα εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο ζα παξαηεξήζνπκε
αλ ζηηο ηάμεηο επηηπγράλεηαη: α)Δ εμαηνκηθεπκέλε γισζζηθή θαη καζεζηαθή ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ.β)Δ
γλσζηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ελδπλάκσζε φισλ ησλ καζεηψλ.γ)Καιιηέξγεηα θιίκαηνο δηαπνιηηηζκηθήο
επηθνηλσλίαο ζε επίπεδν ζρνιείνπ.δ)Δ ζπλεξγαζία ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο.Βπίζεο: Δ ζηαζεξή ζπλεξγαζία
ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ ηάμεσλ ηεο πξσηλήο δψλεο κε ηνπο δηδάζθνληεο ζηηο ηάμεηο ππνδνρήο. Δ γισζζηθή
αλάπηπμε ησλ καζεηψλ θαη ε θαηάθηεζε βαζηθψλ γλψζεσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο ηάμεηο πνπ νη καζεηέο
εληάζζνληαη.Δ κειέηε δηεμήρζε κε ηελ ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ 40 εξσηήζεσλ. Ο πιεζπζκφο ηεο έξεπλαο
απνηειείην απφ 200 εθπαηδεπηηθνχο Πξσηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο Ώλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο πνπ δηδάζθνπλ ζε
ζρνιεία ζηα νπνία ιεηηνπξγνχλ ηάμεηο ππνδνρήο. Δ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηνπ δείγκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε
ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο SPSS. Δ έξεπλα απέδεημε φηη πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο
επηζηεκνληθέο θαη παηδαγσγηθέο απαηηήζεηο ησλ ηάμεσλ ππνδνρήο ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη ηηο
γιψζζεο ησλ παηδηψλ πνπ δηδάζθεη. Δ εθαξκνγή ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο είλαη απαξαίηεηε. Πξέπεη
λα γίλνληαη ζπρλέο επηκνξθψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Να κπνξνχλ νη εθπαηδεπηηθνί λα απηελεξγνχλ
δεκηνπξγψληαο ην δηθφ ηνπο πιηθφ. Να ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο γνλείο θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερλνινγηθή
ππνδνκή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.
Λέμεηο – Κιεηδηά: ηάμεηο ππνδνρήο, κεηαλάζηεο, πξφζθπγεο, κεηαλάζηεπζε, δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία,
δίγισζζε εθπαίδεπζε, επηκφξθσζε
Δηζαγσγή
Ώλ αλαηξέμεη θαλείο ζην ηζηνξηθφ παξειζφλ ηεο Βιιάδνο ζα παξαηεξήζεη φηη ε ρψξα καο γλψξηζε ηφζν
ηελ κεηαλάζηεπζε φζν θαη ηελ πξνζθπγηά, ιφγσ ησλ πνιεκηθψλ ζπγθξνχζεσλ θαη ησλ πνιηηηθψλ αλαηαξάμεσλ
ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα.Ώπνηέιεζε ρψξα απνζηνιήο κεηαλαζηψλ, κε ραξαθηεξηζηηθά κεγάια ξεχκαηα πξνο
ηηο Δ.Π.Ώ. ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα θαη ηελ πεξίνδν 1960-1973 πξνο ηε Γεξκαλία θαη άιιεο επξσπατθέο
ρψξεο (Ληαλφο&Καβνπλίδε, 2012).
Σν 1990 παξαηεξήζεθε κηα κεγάιε αχμεζε ησλ κεηαλαζηψλ θπξίσο απφ ηελ Ώιβαλία αιιά θαη απφ
άιιεο ρψξεο. Οη κεηαλάζηεο εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ Βιιάδα αλαδεηψληαο θαιχηεξεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη
άιιαμαλ ηελ πιεζπζκηαθή ζχζηαζε ηεο ρψξαο. Παξαηεξήζεθε κηα κηθξή κεηαλαζηεπηηθή πηψζε θαη επηζηξνθή
ζηε ρψξα ηνπο θπξίσο Ώιβαλψλ κεηαλαζηψλ, ην 2009 ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο κε χπαξμεο
εξγαζηψλ. Με ηνλ πφιεκν φκσο ζηελ πξία ην κεηαλαζηεπηηθφ-πξνζθπγηθφ άιιαμε ζε κεγάιν βαζκφ ιφγσ ηνπ
ηεξάζηηνπ αξηζκνχ πξνζθχγσλ.
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Σα παξαπάλσ γεγνλφηα δεκηνχξγεζαλ ηελ αλάγθε λα ππάξμνπλ νη θαηάιιειεο ππνζηεξηθηηθέο δνκέο
ησλ πξνζθχγσλ απφ ηελ πνιηηεία γηα ηελ δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο.
Έηζη δεκηνπξγήζεθαλ νη ηάμεηο ππνδνρήο. χκθσλα κε ηελ δηαηαγή ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο κε : ΦΒΚ 1105
(η.ΐ‟/4.11.1980):Οη Σάμεηο Τπνδνρήο απνηεινχλ βαζηθφ ζεζκφ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηε βειηίσζε ησλ
απνηειεζκάησλ κάζεζεο ησλ καζεηψλ κε δηαθνξεηηθφ εζληθφ, πνιηηηζκηθφ θαη γισζζηθφ ππφβαζξν, ψζηε λα
εληαρζνχλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη λα νινθιεξψζνπλ ηε θνίηεζή ηνπο.

Δ καθξφρξνλε ιεηηνπξγία ησλ ηάμεσλ ππνδνρήο -απφ ην 1980- ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πξνβιήκαηα πνπ
ππάξρνπλ ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε νδεγνχλ ζην φηη oη Σάμεηο Τπνδνρήο πξέπεη λα νξγαλψλνληαη έγθαηξα θαη
λα ζηειερψλνληαη κε θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ. Βπίζεο νη καζεηέο πξέπεη λα ζηεξίδνληαη θαηάιιεια
ψζηε κεηά απφ 2 ρξφληα θνίηεζεο λα κπνξνχλ λα εληάζζνληαη νκαιά ζηηο θαλνληθέο ηάμεηο.
Οη καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζηηο ηάμεηο ππνδνρήο πξέπεη λα δηδάζθνληαη ηελ ειιεληθή γιψζζα ψζηε λα
εληάζζνληαη νκαιά ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε. Οη ηάμεηο απηέο πξέπεη λα ζηεξηρζνχλ θαη λα εμειηρζνχλ εηδηθά
ζηελ ζεκεξηλή επνρή φπνπ ε αζξφα πξνζέιεπζε πξνζθχγσλ αιιά θαη ε επηζηξνθή πνιιψλ αιινδαπψλ
καζεηψλ εηδηθά απηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ Ώιβαλία είλαη πάξα πνιχ κεγάιε.

Δ δηδαζθαιία θαη ε πιηθνηερληθή ππνδνκή θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα πξέπεη λα εμειίζζνληαη.
Πιεζπζκφο ηεο έξεπλαο θαη δείγκα

Σν ζχλνιν δεδνκέλσλ αηφκσλ, απαξαίηεησλ γηα ηηο παξαηεξήζεηο ή ηηο κεηξήζεηο, ζπληζηά ηνλ
«ζηαηηζηηθφ πιεζπζκφ ή πιήζνο». Καηά ηηο δηάθνξεο επηζηεκνληθέο εξγαζίεο είλαη ζρεδφλ αδχλαηε ή πνιχ
δχζθνια πξαγκαηνπνηήζηκε ε κειέηε ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηαηηζηηθψλ κνλάδσλ, φηαλ κάιηζηα ην ζχλνιφ ηνπο
είλαη ηεξάζηην. Δ έξεπλα ζηξέθεηαη ζηε κειέηε ελφο κέξνπο ηνπ ζηαηηζηηθνχ πιήζνπο. Σν κέξνο απηνχ ηνπ
ζπλφινπ ιέγεηαη ζηαηηζηηθφ δείγκα ή απιά δείγκα. Ώλ ην δείγκα είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ πιεζπζκνχ ηφηε
ηα επξήκαηα απφ ηε κειέηε ηνπ κπνξνχλ αμηφπηζηα λα αλαρζνχλ ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ.
Καηζνπγηαλλφπνπινο, ΐ.(2005).
Ο πιεζπζκφο ηεο έξεπλαο είλαη ζπγθεθξηκέλνο θαη πεξηιακβάλεη 19 δεκνηηθά ζρνιεία ηεο
Πξσηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο Ώλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο ζηα νπνία ιεηηνπξγνχλ ηάμεηο ππνδνρήο. Σα ζρνιεία
δηαζέηνπλ πεξίπνπ 20-25 εθπαηδεπηηθνχο αλά ζρνιείν, νπφηε ν πιεζπζκφο ηεο έξεπλαο είλαη πεξίπνπ 400 άηνκα,
απφ απηά 19 εθπαηδεπηηθνί ΠΒ70 δηδάζθνπλ ζε ηάμεηο ππνδνρήο. Ώπφ ηνλ πιεζπζκφ ζα επηιέμνπκε έλα δείγκα
ηεο ηάμεσο ησλ 200 εθπαηδεπηηθψλ θαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ηάμεσλ ππνδνρήο πεξίπνπ 15.
Ώξθεηνί άιινη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ εξγαζζεί θαηά ην παξειζφλ 1, 2 θαη θάπνηνη 3 ρξφληα ζε ηάμεηο ππνδνρήο.
Οη πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο απνηειείηαη απφ εθπαηδεπηηθνχο κε πάλσ απφ 15 ρξφληα ππεξεζία θαη νξγαληθή
ζέζε ζηηο παξαπάλσ ζρνιηθέο κνλάδεο. Βπίζεο θαηά ηελ έξεπλα παξαηεξήζεθε φηη αξθεηέο γπλαίθεο
εθπαηδεπηηθνί δηαζέηνπλ δεχηεξν πηπρίν.

Δξγαιείν έξεπλαο
Γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ δεδνκέλσλ ζα ρξεζηκνπνηήζσ έλα εξσηεκαηνιφγην πνπ ζα ζπκπιεξσζεί, γηα
θάζε ζρνιείν ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ ηάμεηο ππνδνρήο, κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή κε πξφζβαζε ζην
δηαδίθηπν ή θαη κε επίζθεςε ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο θαη δηακνίξαζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο
ηφζν ησλ ηάμεσλ ππνδνρήο φζν θαη ζηνπο ππφινηπνπο. Σν εξσηεκαηνιφγην έρεη δηακνξθσζεί απφ ηελ θ.
Αεκεηξηάδνπ Ώ. ζηα πιαίζηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ Σάμεσλ Τπνδνρήο κέζσ ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
(Αεκεηξηάδνπ Ώη., Μάζηνξε Ώ., Ναξε Β., Σακηειέλ Β., Φσκά Α. 2013).
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Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβάλεη 4 πίλαθεο, ελφηεηεο εξσηήζεσλ.
Δ θιίκαθα είλαη ηχπνπ Likert, nonbalance θαζφηη νη εξσηήζεηο ζην εξσηεκαηνιφγην μεθηλνχλ απφ ην
ειάρηζηα θαη θηάλνπλ ζην πάξα πνιχ.
θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε εχξεζε ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ κειέηε ησλ
αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ. Δ έξεπλα απηή είλαη πηινηηθή, γηαηί ην ρξνληθφ δηάζηεκα δηεμαγσγήο δελ είλαη
πεξηνξηζκέλν θαη ην δείγκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ αθνξά ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Ώλαηνιηθήο
Θεζζαινλίθεο πνπ δηδάζθεη ζε ζρνιεία πνπ ιεηηνπξγνχλ ηάμεηο ππνδνρήο είλαη κεγάιν.
Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ Έξεπλαο
Οη ηάμεηο ππνδνρήο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα ζηελ Βιιάδα έρνπλ ζαλ ζηφρν ηνπο ηελ εθκάζεζε ζηνπο
αιινδαπνχο καζεηέο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ηελ έληαμε ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηελ νκαιή
πξνζαξκνγή ηνπο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία.
Οη Σάμεηο Τπνδνρήο ρσξίδνληαη ζε 2 ηκήκαηα. Σκήκα ΓΒΠ 1(Γψλε Βθπαηδεπηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο),
φπνπ θαηαηάζζνληαη νη ηειείσο αξράξηνη καζεηέο νη νπνίνη δελ γλσξίδνπλ θαζφινπ ειιεληθά θαη ηκήκα ΓΒΠ 2
φπνπ θαηαηάζζνληαη νη πνην πξνρσξεκέλνη νη νπνίνη γλσξίδνπλ αλάγλσζε θαη γξαθή ηεο ειιεληθήο αιιά ζε
αξρηθά ζηάδηα θαη ζε απηφ ην δεχηεξν επίπεδν κπνξνχλ λα εμειηρζνχλ θαη λα θαιπηεξέςνπλ ην επίπεδν ησλ
γλψζεσλ ηνπο. Οη καζεηέο απηνί δελ κπνξνχλ λα θνηηήζνπλ ζηηο ηάμεηο ππνδνρήο πάλσ απφ 2 ρξφληα.
Σα ηειεπηαία ρξφληα κε ηελ κεγάιε αχμεζε πξνζθχγσλ απφ ηελ πξία αιιά θαη κεηαλαζηψλ απφ ηελ
Σνπξθία ε αλαγθαηφηεηα δεκηνπξγίαο φζν γίλεηαη θαη πεξηζζνηέξσλ ηάμεσλ ππνδνρήο είλαη απαξαίηεηε. Οη
εθπαηδεπηηθνί πνπ δηδάζθνπλ ζηηο ηάμεηο απηέο πξνζιακβάλνληαη κέζα απφ πξνγξάκκαηα ΒΠΏ κε
ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Βπξσπατθή Έλσζε. Πνιιέο θνξέο φκσο ηα θνλδχιηα αξγνχλ λα εγθξηζνχλ θαη νη ηάμεηο
αξγνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ αθνχ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα παξαηεξήζεθαλ θαηλφκελα θαζπζηέξεζεο 3 θαη 4
κελψλ απφ ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο.
Οη ηάμεηο ππνδνρήο δελ δηαζέηνπλ επαξθή ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ. Αηαζέηνπλ ιίγν γισζζνδηδαθηηθφ
πιηθφ ρξεζηκνπνηνχλ ειάρηζηα δίγισζζα ζρνιηθά βηβιία γηα ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ. Αελ δέρνληαη νηθνλνκηθή
βνήζεηα απφ ηνλ Αήκν, ηελ ρνιηθή Βπηηξνπή ή ησλ χιινγν Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ ηνπ ζρνιείνπ.
Παξαηεξείηαη φκσο φηη δεκηνπξγνχλ θιίκα αζθάιεηαο θαη εκπηζηνζχλεο ζηελ ζρνιηθή κνλάδα.
ρεηηθά κε ηελ δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο δίλεηαη έκθαζε ζηελ επηθνηλσλία θαη ηελ αιιειεπίδξαζε
ησλ καζεηψλ κέζα απφ ηε ρξήζε ηεο ειιεληθήο θαζψο θαη ζηελ ρξήζε ηεο γξακκαηηθήο. Πνιπηξνπηθά θαη
απζεληηθά θείκελα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε έλα κέζσ επίπεδν.
«Πνιπηξνπηθφ είλαη ην θείκελν εθείλν πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηε κεηάδνζε κελπκάησλ ζπλδπαζκφ
ζεκεησηηθψλ ηξφπσλ. Γηα παξάδεηγκα, ηα πεξηζζφηεξα θείκελα ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ, ηνπ εκεξήζηνπ ηχπνπ ή
ηεο ηειεφξαζεο είλαη πνιπηξνπηθά, αθνχ ζπρλά ζπλδπάδνπλ γιψζζα θαη εηθφλα ή ζηελ πεξίπησζε ηεο
ηειεφξαζεο θαη κνπζηθή». Υνληνιίδνπ,(1999, 1: ζ.115-117).
« Ώπζεληηθφ ζεσξείηαη θάζε είδνπο θείκελν ην νπνίν δελ θαηαζθεπάζηεθε µε ζθνπφ λα εληαρζεί ζε έλα
ζρνιηθφ εγρεηξίδην. Κάησ απφ απηήλ ηελ εηηθέηα ηνπνζεηείηαη θάζε θείκελν ηνπ θνηλσληθνχ ρψξνπ ηνπ νπνίνπ ν
ιφγνο δεκηνπξγίαο απαληάεη ζε µηα θνηλσληθή αλαγθαηφηεηα. Ώπηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ δηαθνξνπνηεί ηα
απζεληηθά απφ ηα θαηαζθεπαζκέλα, εηδηθά γηα ηα ζρνιηθά βηβιία, θείκελα ησλ νπνίσλ ε ζθνπηκφηεηα
δεκηνπξγίαο ζπλίζηαηαη ζηε δηδαζθαιία ελφο εηδηθνχ ιεμηινγίνπ ή ελφο µνξθν-ζπληαθηηθνχ θαηλνκέλνπ. Με
απηή ηελ έλλνηα, ν φξνο «απζεληηθά θείκελα» δε δεκηνπξγήζεθε γηα λα ηνλίζεη ηελ παξνπζία ελφο ζεηηθνχ
ραξαθηεξηζηηθνχ, αιιά µάιινλ λα δειψζεη ηελ απνπζία κηαο αξλεηηθήο «πξνθαηαζθεπήο». Παπαδνπνχινπ,
(1996 ζ., 228-233)
ε πνιχ κεγάιν βαζκφ ρξεζηκνπνηνχληαη ηα πξνζσπηθά βηψκαηα ησλ καζεηψλ, θαη γίλεηαη γισζζηθή
ελεξγνπνίεζε εθηφο ηάμεο. Αίλεηαη έκθαζε ζηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο κέζα απφ θαηαζηάζεηο πξνζνκνίσζεο
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ηεο πξαγκαηηθήο δσήο θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε γισζζηθψλ δεμηνηήησλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ
πξφζθηεζε αγαζψλ θαη ηελ επηθνηλσλία κε Τπεξεζίεο.
ρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί απηά είλαη: ε κεγάιε δηαθνξά ειηθίαο
κεηαμχ ησλ καζεηψλ ησλ ηάμεσλ ππνδνρήο, ε δηαθνξεηηθή ρψξα πξνέιεπζεο, ε εγγξαθή ησλ καζεηψλ ζε
δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο θαη νη πνιιέο απνπζίεο ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζηηο
ηάμεηο ππνδνρήο.
Ώλαθνξηθά κε ηελ πεξηζσξηνπνίεζε θαη ηα αξλεηηθά ζηεξεφηππα ησλ καζεηψλ ησλ ηάμεσλ ππνδνρήο
ειάρηζηα παίδνπλ ξφιν ζηελ δηδαζθαιία. Γηα ηελ απξνζπκία ησλ καζεηψλ ησλ ηάμεσλ ππνδνρήο λα
αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ καζεκάησλ πνπ γίλνληαη ζηηο ηάμεηο ππνδνρήο νη απφςεηο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ δηίζηαληαη. Γηα ην φηη νη εθπαηδεπηηθνί δελ γλσξίδνπλ ηε γιψζζα ησλ καζεηψλ, ε πιεηνςεθία
ηαπηίδεηαη φηη παίδεη ξφιν αιιά ιίγν ζηελ δηδαζθαιία, ε έιιεηςε φκσο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο γνλείο ησλ
καζεηψλ ησλ ηάμεσλ ππνδνρήο παίδεη πνιχ κεγάιν ξφιν. Δ ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δηδάζθνπλ
ζηηο θαλνληθέο ηάμεηο είλαη αξθεηά κεγάιε θαη απαξαίηεηε. Ώπαξαίηεηε επίζεο θξίλεηαη θαη ε ςπρνινγηθή
ζηήξημε ησλ καζεηψλ. Δ εκθάληζε ζπγθξνπζηαθψλ θαηαζηάζεσλ θαη παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο δελ παίδνπλ
ξφιν ζηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηελ δηδαζθαιία ζε κηα ηάμε ππνδνρήο.
ρεηηθά κε ηελ άπνςε, νη εθπαηδεπηηθνί λα γλσξίδνπλ ηηο κεηξηθέο γιψζζεο ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ
ζηηο ηάμεηο ππνδνρήο νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηίζηαληαη. ε πνιχ κεγάιν βαζκφ φινη ζπκθσλνχλ λα
εθαξκφδνπλ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία, λα έρνπλ πξφζβαζε ζε θαιέο πξαθηηθέο, λα έρνπλ ππνζηήξημε απφ
ηνλ ρνιηθφ χκβνπιν, ζπλεξγαζία κε ηνπο δαζθάινπο πνπ δηδάζθνπλ ζηηο θαλνληθέο ηάμεηο, λα δηαζέηνπλ
θαιχηεξε παηδαγσγηθή θαηάξηηζε, λα αλαπηχζζνπλ δηθφ ηνπο απηφλνκν πιηθφ ππνζηήξημεο ηεο δηδαζθαιίαο, λα
ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ επαξθέζηεξα ηελ ηερλνινγηθή ππνδνκή ηνπ
ζρνιείνπ.
Έγηλε απνδειηίσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ κε ην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα SPSS θαζψο θαη
reliabilityanalysis ζρεηηθά κε ηελ αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. ΐξέζεθε ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ
Cronbach γηα ηελ πξψηε ελφηεηα εξσηήζεσλ, κε ηίηιν:Τιηθνηερληθή ππνδνκή, εθπφλεζε δξάζεσλ
πξσηνβνπιηψλ, νηθνλνκηθή ζηήξημε ησλ ηάμεσλ ππνδνρήο ,813. Γηα ηελ δεχηεξε ελφηεηα ,897. Γηα ηελ ηξίηε
ελφηεηα, αλαθεξφκελε ζην ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ ,475. Γηα ηελ ηέηαξηε ελφηεηα ,905. Ώπνδεθηέο ζεσξνχληαη
νη ηηκέο πνπ είλαη κεγαιχηεξεο ηνπ ,700 άξα ε ηηκή ηεο 3εο ελφηεηαο δελ ζεσξείηαη απνδεθηή. Έγηλε έξεπλα γηα
ηελ 3ε ελφηεηα εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε ρξήζε ηεο ηερληθήο θαη Ώλάιπζεο Κπξίσλ πληζησζψλ
αλαθαιχθζεθε φηη ε εξψηεζε πνπ δεκηνπξγεί πξφβιεκα, αιιά θαη λνεκαηηθά δελ ζπκβαδίδεη κε ηηο ππφινηπεο
είλαη ε 3.8. Σν φηη δελ γλσξίδσ ηε γιψζζα πνπ κηινχλ νη καζεηέο ησλ Σ.Τ., ε νπνία θαη δελ ζπκπεξηιήθζεθε
ζηελ νκαδνπνίεζε ησλ ππφινηπσλ εξσηήζεσλ.
Οκαδνπνηψληαο ηηο ππφινηπεο δεκηνπξγνχκε κηα νκάδα 3.1 κε ηίηιν: Σα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά
ησλ καζεηψλ ησλ ηάμεσλ ππνδνρήο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο εξσηήζεηο 3.1 Σε κεγάιε δηαθνξά ειηθίαο ησλ
καζεηψλ ησλ Σ.Τ.3.2 Σε δηαθνξά ζηε ρψξα πξνέιεπζεο ησλ καζεηψλ ησλ ΣΤ. 3.3 Σελ εγγξαθή ησλ καζεηψλ
ζηηο ΣΤ ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. 3.4 Σηο πνιιέο απνπζίεο ησλ καζεηψλ πνπ
θνηηνχλ ζηηο ΣΤ. πνπ ν ζπληειεζηήο Cronbach βξέζεθε ,888.
Σελ νκάδα 3.2 κε ηίηιν: Δ ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ ησλ ηάμεσλ ππνδνρήο. Πεξηιακβάλεη 3.5 Σελ
πεξηζσξηνπνίεζε ησλ καζεηψλ ησλ ΣΤ ζην ζρνιείν. 3.6 Σα αξλεηηθά ζηεξεφηππα πνπ ππάξρνπλ γηα ηνπο
καζεηέο ησλ ΣΤ γεληθά.3.12 Σελ εκθάληζε ζπγθξνπζηαθψλ θαηαζηάζεσλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ. 3.13 Σελ
εκθάληζε παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο απφ ηνπο καζεηέο ησλ ΣΤ. Ο ζπληειεζηήοCronbach βξέζεθε ,857.
Σελ νκάδα 3.3 κε ηίηιν: Έιιεηςε ζηήξημεο απφ εθπαηδεπηηθνχο –γνλείο –άιινπο θνξείο ησλ καζεηψλ ησλ
ηάμεσλ ππνδνρήο. Πεξηιακβάλεη 3.7 Σελ απξνζπκία ησλ καζεηψλ ησλ ΣΤ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο
ησλ καζεκάησλ πνπ γίλνληαη ζηηο ΣΤ. 3.9 Σελ έιιεηςε ζπλεξγαζίαο κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ ησλ ΣΤ.
3.10 Σελ έιιεηςε ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ δηδάζθνπλ ζηηο θαλνληθέο ηάμεηο ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο. 3.11 Σελ έιιεηςε ςπρνινγηθήο ζηήξημεο ησλ καζεηψλ. Ο ζπληειεζηήο Cronbach βξέζεθε ,770. ΐάζε
ηεο παξαπάλσ αλάιπζεο νη ζπληειεζηέο είλαη πιένλ απνδεθηνί.
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Έγηλε πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή θαη ππνινγηζκφο ηνπ κέζνπ γηα θάζε νκάδα εξσηήζεσλ.
Βπίζεο ππνινγίζηεθαλ νη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο ηνπ Spearman.
Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ πνηνηηθήο έξεπλαο
Καηά ηελ πνηνηηθή έξεπλα φπνπ έγηλε ζρνιηαζκφο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πνζνηηθήο κέζα απφ
εκηδνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην. Οη εξσηψκελνη (δπν δηεπζχληξηεο δεκνηηθψλ ζρνιείσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ηάμεηο
ππνδνρήο θαη δπν δαζθάιεο πνπ δηδάζθνπλ ζε ηάμεηο ππνδνρήο), ζπκθψλεζαλ κε ηελ πιεηνςεθία ηεο έξεπλαο,
πνπ ζπκθσλεί φηη νη ηάμεηο ππνδνρήο δελ ζηειερψλνληαη επαξθψο απφ δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ.
Ώλ ρξεζηκνπνηνχληαη δίγισζζα βηβιία νη εξσηεζέληεο απάληεζαλ φηη δελ ρξεζηκνπνηνχληαη
ζπκθσλψληαο κε ηελ πιεηνςεθία ηεο έξεπλαο φηη δε ρξεζηκνπνηνχληαη δίγισζζα βηβιία.Ώλ δέρνληαη
νηθνλνκηθή βνήζεηα απφ θάπνην θνξέα απάληεζαλ φηη δε δέρνληαη ή δέρνληαη πνιχ κηθξή αλάινγα κε ηελ
δηάζεζε ηνπ δηεπζπληή.
Ώλαθνξηθά κε ηελ ρξήζε πνιπηξνπηθψλ θαη απζεληηθψλ θεηκέλσλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ξσηήζεθαλ
ζρνιηάδνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαηά πιεηνςεθία ζπκθσλνχλ ζην ιίγν, ηαπηίζηεθαλ ζην φηη δελ
ρξεζηκνπνηνχληαη αιιά ζα έπξεπε λα ρξεζηκνπνηνχληαη.
ηελ εξψηεζε αλ ρξεζηκνπνηνχληαη ηα πξνζσπηθά βηψκαηα ησλ καζεηψλ φπνπ ε πιεηνςεθία ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ηεο έξεπλαο ζπκθψλεζε ζην πάξα πνιχ, ε κηα δηεπζχληξηα θαη νη δπν δαζθάιεο πνπ δηδάζθνπλ
ζε ηάμεηο ππνδνρήο ζπκθψλεζαλ κε ηελ πιεηνςεθία ηεο έξεπλαο, ε δεχηεξε δηεπζχληξηα δηαθψλεζε ιέγνληαο
φηη δελ ρξεζηκνπνηνχληαη αιιά ζα έπξεπε λα ρξεζηκνπνηνχληαη.
ηελ εξψηεζε, αλ δίλεηαη έκθαζε ζηελ αλάπηπμε γισζζηθψλ δεμηνηήησλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα
ηελ πξφζθηεζε αγαζψλ θαη ηελ επηθνηλσλία κε ππεξεζίεο νη δπν δηεπζχληξηεο θαη ε κηα δαζθάια ζπκθψλεζαλ
φηη πξαγκαηνπνηείηαη. Δ δεχηεξε φκσο δαζθάια δηαθψλεζε ιέγνληαο φηη, θαιφ ζα ήηαλ λα ππάξρεη αιιά δελ
ππάξρεη. Μφλν ζην βηβιίν Γεηα ζαο 4 ππάξρεη ζπνξαδηθά, δηαθσλψληαο κε ηελ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ηεο έξεπλαο πνπ ζπκθσλεί φηη πξαγκαηνπνηείηαη.
ην αλ ππάξρεη ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ηάμεσλ ππνδνρήο θαη ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ησλ θαλνληθψλ ηκεκάησλ φινη ζπκθσλνχλ κε ηελ έξεπλα πσο ππάξρεη ζπλεξγαζία.
ηελ εξψηεζε, αλ ππάξρεη ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ γνλέσλ εληχπσζε πξνθαινχλ νη απφςεηο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαηά ηελ ζπλέληεπμε, φπνπ ε κηα αλαθέξεη :« ρη πνιχ. Δ επηθνηλσλία δελ είλαη εχθνιε. Οη
γνλείο έρνπλ δσηηθά πξνβιήκαηα. Βλδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα ηελ επηβίσζε ηνπο θαη ιηγφηεξν γηα ηελ
κφξθσζε ησλ παηδηψλ ηνπο.»θαη ε άιιε : «Έρσ ζπλεξγαζηεί κε θάπνηνπο, κε θάπνηνπο άιινπο φρη. Τπάξρνπλ
δηάθνξα είδε γνλέσλ. Τπάξρεη ν γνλέαο ππάξρσ θαη βνεζάσ, ν ππάξρσ θαη λεπξηάδσ, ν ππάξρσ θαη δελ
ππάξρσ.»
Οη δηεπζχληξηεο ζπκθσλνχλ ζηελ επηθνηλσλία εθπαηδεπηηθψλ – γνλέσλ θαη φηη απηή πθίζηαηαη. ηελ
εξψηεζε ε νπνία αλαθέξεηαη ζην θιίκα εκπηζηνζχλεο θαη αζθάιεηαο ζηελ ζρνιηθή κνλάδα απφ ηε ιεηηνπξγία
ηεο ηάμεο ππνδνρήο, νη απαληήζεηο δηίζηαληαη. Μηα δηεπζχληξηα αλαθέξεη φηη ην ηκήκα ιεηηνπξγεί γηα ην
ζεαζήλαη θαη παξαπιαλεί ηνπο αιινδαπνχο, ε δεχηεξε δηεπζχληξηα αλαθέξεη φηη αλ ππάξρεη πλεχκα ηζνλνκίαο
ζηε ζρνιηθή κνλάδα ππάξρεη θαη θιίκα εκπηζηνζχλεο. Δ δαζθάια 1 αλαθέξεη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ φινη
ζπλεξγάδνληαη ππάξρεη θιίκα αζθάιεηαο θαη εκπηζηνζχλεο. Δ δαζθάια 2 αλαθέξεη φηη ηα παηδηά αηζζάλνληαη
αζθαιή ζηελ ηάμε ππνδνρήο. ηελ ηειεπηαία εξψηεζε φινη ζπκθσλνχλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ δηδάζθνπλ ζηηο
ηάμεηο ππνδνρήο δε δηαζέηνπλ ηα θαηάιιεια πξνζφληα, ζπκθσλψληαο κε ηελ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ηεο έξεπλαο.
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πκπεξάζκαηα θαη Πξνηάζεηο
Σέινο ζπκπεξαζκαηηθά ε έξεπλα αλάδεημε αξθεηά πξνβιήκαηα ζηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ ηάμεσλ
ππνδνρήο ζήκεξα. Δ πνιηηεία ζέζπηζε ηνλ ζεζκφ ησλ ηάμεσλ ππνδνρήο αιιά ζε πεξηφδνπο δχζθνιεο, κε
πνιινχο αιινδαπνχο, φπσο ε ζεκεξηλή θαίλεηαη απφ ηελ έξεπλα καο φηη αδπλαηεί λα ηνλ ππνζηεξίμεη.
Οη έξεπλα απνδεηθλχεη φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο ζρνιηθέο κνλάδεο Ώλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο πνπ ζα
έπξεπε λα ιεηηνπξγνχλ ηάμεηο ππνδνρήο απηέο δελ ιεηηνπξγνχλ ιφγσ έιιεηςεο εθπαηδεπηηθψλ θαη νη καζεηέο κε
γλσξίδνληαο ειιεληθά παξακέλνπλ βνπβνί ζεαηέο ζηηο θαλνληθέο ηάμεηο. Ώιιά θαη ζε φζα ζρνιεία ιεηηνπξγνχλ
ηέηνηεο ηάμεηο ε επάλδξσζε ηνπο κε εθπαηδεπηηθνχο γίλεηαη κε αξγνπνξία θαη ζε αξθεηά δελ είλαη
ηθαλνπνηεηηθφο ν αξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ησλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ.Δ πιεηνςεθία ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζπκκεηείρε κε επραξίζηεζε ζηελ έξεπλα αιιά θαη απφ κεξηθνχο παξαηεξήζεθαλ αληηδξάζεηο θαη
άξλεζε ζπκπιήξσζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. Καλείο απφ ηνπο 200 εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ
έξεπλα δελ ζπκπιήξσζε ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ νχηε ην εξψηεκα «Άιιν ηη», νχηε ην θελφ πιαίζην κε αλαθνξά
ζην «Έρεηε λα πξνζζέζεηε θάηη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηάμεσλ ππνδνρήο πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην
εξσηεκαηνιφγην.» Σν εξγαιείν ηεο έξεπλαο, ην εξσηεκαηνιφγην ήηαλ θαηάιιειν θαη απέδεημε ηηο απφςεηο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηηο ππνδνκέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ππνζηήξημεο ησλ ηάμεσλ ππνδνρήο.
Πξνηάζεηο
Να επαλδξψλνληαη νη ηάμεηο ππνδνρήο κε εθπαηδεπηηθνχο κε ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο κε
ηθαλνπνηεηηθφ αξηζκφ εθπαηδεπηηθψλ.
Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ δηδάζθνπλ ζηηο ηάμεηο ππνδνρήο λα επηκνξθψλνληαη.
Να δηδάζθνπλ εθπαηδεπηηθνί κε δηεηή εθπαηδεπηηθή εκπεηξία ζε δηδαζθαιία ηέηνησλ ηάμεσλ.
Να γξαθηνχλ λέα βηβιία, εηδηθά γηα ηνπο αλαιθάβεηνπο αιινδαπνχο καζεηέο.
Να δεκηνπξγεζεί επνπηηθφ πιηθφ γηα ηελ ζηήξημε ησλ ηάμεσλ.
Σέινο λα ππάξρεη ζπλεξγαζία θαη λα επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηεο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο ηεο ζρνιηθήο
κνλάδνο.
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ν εληνπηζκφο θαηλνηφκσλ ιεηηνπξγηψλ δηνίθεζεο ζηελ εθπαίδεπζε
θαη ε θαηαγξαθή ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη ησλ επηπινθψλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο,
νχησο ψζηε ζηε ζπλέρεηα λα πξνηαζνχλ δξάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο δηνίθεζεο ζηελ εθπαίδεπζε.Σα δεδνκέλα
ζπιιέρζεθαλ κε ηε δηεμαγσγή πξσηνγελνχο έξεπλαο κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ αιιά θαη απφ ηε ζχγρξνλε δηεζλή
θαη ειιεληθή βηβιηνγξαθία. Σα εξσηεκαηνιφγηα δηαλεκήζεθαλ ζε 200 δηεπζπληέο ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο θαη
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Ώηηηθήο θαη ε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ
πξαγκαηνπνηήζεθε κε ρξήζε ησλ εγγξάθσλ Google θαη ηνπ Microsoft Excel. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο
πξσηνγελνχο έξεπλαο νη θαηλνηφκεο δξάζεηο δηνίθεζεο πινπνηνχληαη θαηά θχξην ιφγν ζηνλ ηνκέα ηεο
νξγάλσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ θαη αθνξνχλ ζε κεγάιν πνζνζηφ ηνπο ζηφρνπο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε
ηνπ ηδξχκαηνο. Οη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ παξεκπνδίδνπλ ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ ζηε δηνίθεζε
εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ είλαη ε έιιεηςε θαηάιιεισλ ππνδνκψλ θαη ε αλεπαξθήο ρξεκαηνδφηεζε. Οη
παξνπζηάζεηο θαη ηα βίληεν θπξηαξρνχλ αλάκεζα ζηα ζχγρξνλα νπηηθναθνπζηηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη
δηδάζθνληεο ελψ ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε θαη ε αγσγή ηεο πγείαο ζεσξνχληαη ηα πιένλ θαηλνηφκα
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ επίηεπμε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ ησλ καζεκάησλ. Σέινο, ε Ώγσγή
ηαδηνδξνκίαο θαη Βπηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ Νέσλ ζεσξείηαη θαηλνηφκνο πξσηνβνπιία πνπ εθαξκφδεηαη ζε
ζρνιεία ηφζν ηεο Βιιάδαο φζν θαη ηνπ εμσηεξηθνχ.
Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δεπηεξνγελή βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θαη αθνξνχλ ζηηο
θαηλνηφκεο ιεηηνπξγίεο δηνίθεζεο ζηελ εθπαίδεπζε εζηηάδνπλ θπξίσο ζηε Αηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο, ζηε
Αηαρείξηζε Ώιιαγψλ θαη ζηε Αηνίθεζε κέζσ ηφρσλ. Βπηπιένλ, ηα πιενλεθηήκαηα ησλ θαηλνηφκσλ
ιεηηνπξγηψλ ζηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο ζπλεηζθέξνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ πξνο ηελ αλάπηπμε κηαο
βηψζηκεο κνξθήο ηεο νηθνλνκίαο, ηελ αλαλέσζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ πξαθηηθψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ
εθπαίδεπζε, φπσο επίζεο θαη ζηε ζπλνιηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ.Σα βαζηθά πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα
πξνθχςνπλ αθνξνχλ ζηελ εθαξκνγή ηνπο απφ ζηειέρε πνπ δελ είλαη θαηαξηηζκέλα θαη ε έιιεηςε θαηάιιεισλ
ππνδνκψλ θαη ηεο απαξαίηεηεο ηερληθήο ππνζηήξημεο.
Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ εθπαίδεπζε είλαη απαξαίηεηεο δηάθνξεο
βειηηψζεηο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ: (1) ζηειέρσζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ κε δηεπζπληέο κε εγεηηθφ πξνθίι,
(2) εθαξκνγή θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, (3) εηζαγσγή θαη εθαξκνγή θαηλνηφκσλ κνξθψλ
δηνίθεζεο, κέζσ ηεο ελζσκάησζεο κνληέισλ φπσο ε Αηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο, ε Αηαρείξηζε Ώιιαγψλ θαη ε
Αηνίθεζε κέζσ ηφρσλ, (4) θαιή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ, (5) ζπλερήο
θαηάξηηζε θαη ελεκέξσζε γχξσ απφ ηηο πξφζθαηεο εμειίμεηο ζε εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα, εζηηάδνληαο ζηα
ζχγρξνλα ηερλνινγηθά θαη επηζηεκνληθά δεδνκέλα.
Λέμεηο-θιεηδηά: ιεηηνπξγίεο δηνίθεζεο, θαηλνηνκία, δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο, εγεζία.

ΕΙΑΓΩΓΗ
χκθσλα κε πξφζθαηεο κειέηεο, ηα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαηαπμεκέλε αλάγθε λα εηζαρζνχλ νη
βαζηθέο αξρέο ηεο ζχγρξνλεο δηνίθεζεο ζην ρψξν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ πξνθεηκέλνπ λα βειηησζνχλ νη
ζπλζήθεο θαη λα αλαβαζκηζηεί ην ελδηαθέξνλ θαη ε ζεκαζία ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (Kapiki &
Nurgaliyeva, 2015). Σαπηφρξνλα ζεσξείηαη φηη ε εθαξκνγή ησλ ζχγρξνλσλ αξρψλ δηνίθεζεο ζα έρεη σο
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απνηέιεζκα κία πνηνηηθή εθπαίδεπζε πνπ ζα νδεγήζεη ζε δεκηνπξγηθέο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο. Δ πηνζέηεζε
ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηνπ ζχγρξνλνπ ηξφπνπ δηνίθεζεο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο θπξίαξρν εξγαιείν ψζηε λα
επηηεπρζεί κία απνδνηηθή, παξαγσγηθή θαη πνηνηηθή αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ πνπ δηαηίζεληαη γηα ηε δεκφζηα
εθπαίδεπζε (Καςάιεο, 2005).
Βμίζνπ ζεκαληηθή είλαη θαη ε αλαγλψξηζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ ηεο δηνίθεζεο θαη ηεο εγεζίαο,
ππφ ηελ έλλνηα φηη ηα ζεκεξηλά δηνηθεηηθά ζηειέρε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ ζα πξέπεη λα απνηεινχληαη απφ
εγέηεο. Ώπηφ επηηπγράλεηαη γλσξίδνληαο θαη εθαξκφδνληαο ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο ζχγρξνλεο νξγάλσζεο θαη
δηνίθεζεο πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εκπιεθφκελνπο λα βξίζθνληαη ζην θέληξν ησλ ελεξγεηψλ αιιά
παξάιιεια λα απνζηαζηνπνηνχληαη απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
ζπζηήκαηνο, λα έρνπλ νξάκαηα θαη επηζπκίεο γηα ηελ εθπαίδεπζε, λα ζέηνπλ ζηφρνπο, λα δηαζέηνπλ
επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο θαη λα εκπλένπλ ην θνηλσληθφ ζχλνιν (Μαπξνγηψξγνο, 1999).
εκαληηθφο επίζεο είλαη θαη έλαο νινθιεξσκέλνο ζρεδηαζκφο πνπ ζα πξνζαλαηνιίδεηαη κε μεθάζαξν
ηξφπν πξνο ηελ έξεπλα, ηελ ηερλνινγία θαη ηελ θαηλνηνκία. Καηλνηνκία (innovation) είλαη ε ζθφπηκε
ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα αιιαγήο ησλ ζρνιείσλ κέζσ λέσλ ηδεψλ θαη ηερληθψλ πνπ αθνξνχλ κηθξήο θιίκαθαο
αιιαγέο κε ζηφρν ηε βειηίσζε ζπγθεθξηκέλσλ πιεπξψλ ηεο ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Δ θαηλνηνκία
αλαθέξεηαη ζε ηδέεο θαη ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ επίηεπμε αλαλεσηηθψλ ζηφρσλ ζην ζρνιηθφ
πξφγξακκα (Brinia, 2011; Dukakisetal., 2013).Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα ππάξμεη βειηίσζε ησλ πνηθίισλ
εθαξκνγψλ ηεο θαηλνηνκίαο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ζα πξέπεη λα πηνζεηεζνχλ θαηλνηφκεο ιεηηνπξγίεο δηνίθεζεο
πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ (Dyer et al., 2011): α) Μία πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ηελ θαηλνηνκία ζηξαηεγηθή
νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, β) Αεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο κε γλσζηηθφ
αληηθείκελν ηελ εηζαγσγή ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, γ) Αηεξεχλεζε πηζαλψλ
κεζνδνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ εθαξκνγήο θαηλνηφκσλ πξαθηηθψλ θαζ‟ φια ηα ζηάδηα ιεηηνπξγίαο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, δ) Καιιηέξγεηα θιίκαηνο δεκηνπξγηθφηεηαο, πεηξακαηηζκνχ, θαηλνηνκίαο θαη
επειημίαο ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ε) Πξνζηαζία ησλ απνηειεζκαηηθψλ ήδε
εθαξκνζκέλσλ θαηλνηφκσλ πξαθηηθψλ κέζσ ηεο δηαζθάιηζεο ηεο βησζηκφηεηάο ηνπο, θαη ζη) επίιπζε ησλ
πηζαλψλ επηπινθψλ, πξνβιεκάησλ θαη αδπλακηψλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαηά ηελ εθαξκνγή ελφο
θαηλνηφκνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο.
Δ παξνχζα έξεπλα επηδηψθεη λα εληνπίζεη ηηο θαηλνηφκεο ιεηηνπξγίεο δηνίθεζεο ζηελ πξσηνβάζκηα θαη
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, θαηαγξάθνληαο ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηηο πηζαλέο επηπινθέο απφ ηελ εθαξκνγή
ηνπο, έηζη φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξφζθαηε δηεζλή θαη ειιεληθή βηβιηνγξαθία θαζψο θαη κέζσ
πξσηνγελνχο έξεπλαο. Σν άξζξν έρεη ρσξηζηεί ζε πέληε θχξηεο ελφηεηεο: ε 1εελφηεηα πεξηιακβάλεη ηελ
Βηζαγσγή ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ αλαγθαηφηεηα πηνζέηεζεο θαηλνηφκσλ ιεηηνπξγηψλ δηνίθεζεο ζηελ
εθπαίδεπζε. Οη εξεπλεηηθνί άμνλεο θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, θαζψο θαη ην δείγκα, ην εξγαιείν έξεπλαο,
θαη ν ηξφπνο επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ παξνπζηάδνληαη ζηε2εελφηεηα (Μεζνδνινγία). Σα
ζεκαληηθφηεξα επξήκαηα ηεο πξσηνγελνχο έξεπλαο παξαηίζεληαη ζηελ 3εελφηεηα (Ώπνηειέζκαηα). Σν
4νκέξνοπεξηιακβάλεη ηα πκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξσηνγελή έξεπλα θαη ηε δεπηεξνγελή
βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, θαζψο θαη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ αλακέλεηαη λα επέιζνπλ θαη ηηο πηζαλέο
επηπινθέο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηελ έληαμε θαηλνηφκσλ δηνηθεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε. Σν
άξζξν νινθιεξψλεηαη κε ηηο Πξνηάζεηο ζην 5ν κέξνο νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο θαη έρνπλ
ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο δηνίθεζεο ζηελ εθπαίδεπζε.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα θαηαγξάςεη θαη λα εξκελεχζεη ηελ θαηλνηνκία ζηηο ιεηηνπξγίεο
δηνίθεζεο ζηελ εθπαίδεπζε θαζψο επίζεο ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηηο πηζαλέο επηπινθέο κέζσ ησλ απφςεσλ ησλ
εκπιεθφκελσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ζπγθεθξηκέλνο ζηφρνο επηιέρζεθαλ
σο βαζηθνί εξεπλεηηθνί άμνλεο νη παξαθάησ ζεκαηηθέο ελφηεηεο: (1) Ώμηνιφγεζε ησλθαηλνηφκσλ ιεηηνπξγηψλ
ζηελ εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε, (2) Ώπνηίκεζε ησλ αληηιήςεσλ γηα ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ ζηε δηνίθεζε ηεο
εθπαίδεπζεο, θαη (3) Καηαλφεζε ηνπ ζπζηήκαηνο εθαξκνγήο θαηλνηνκηψλ δηνίθεζεο ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν.
Ώπφ ηηο πξναλαθεξζείζεο ζεκαηηθέο ελφηεηεοπξνέθπςαλ θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Πην
ζπγθεθξηκέλα ηα εξσηήκαηα πνπ επηρεηξεί λα δηεξεπλήζεη ε παξνχζα εξγαζία είλαη:
Β1: Πνηεο ζεσξνχληαη φηη είλαη νη πιένλ θαηλνηφκεο ιεηηνπξγίεο δηνίθεζεο ζηελ εθπαίδεπζε;
Β2: Πνηαηα πιενλεθηήκαηα πνπ αλακέλεηαη λα επέιζνπλ θαη νη πηζαλέο επηπινθέο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ
απφ ηελ έληαμε θαηλνηφκσλ δηνηθεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε;
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Β3: Πνηνη είλαη νη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο πινπνηνχληαη θαηλνηνκίεο ζηε δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ηεο εθπαηδεπηηθήο
κνλάδαο;
Β4: Πνηνη είλαη νη παξάγνληεο πνπ παξεκπνδίδνπλ ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε;
Β5: Πνηα ζεσξνχληαη φηη είλαη ηα πιένλ θαηλνηφκα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ επίηεπμε ησλ δηδαθηηθψλ
ζηφρσλ ησλ καζεκάησλ;
Χο κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηερληθή ηεο πνζνηηθήο
έξεπλαο κέζσ ηεο δηαλνκήο εξσηεκαηνινγίσλ. Πξφθεηηαη γηα κηα ηερληθή πνπ πξνζθέξεη κεγαιχηεξν βάζνο ζηε
ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ ζε ζχγθξηζε κε άιιεο ηερληθέο (Cohen etal,, 2007). Δ ζπγθεθξηκέλε
κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε επηιέρζεθε έηζη ψζηε λα δηακνξθσζεί κία πιήξεο θαη ζπλνιηθή εηθφλα ζρεηηθά κε ηηο
απφςεηο ησλ δηεπζπληψλ ζρνιείσλ γηα ηελ εηζαγσγή θαη εθαξκνγή ηεο θαηλνηνκίαο ζηε δηνίθεζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ.Ο πιεζπζκφο αλαθνξάο ηεο έξεπλαο ήηαλ 200 δηεπζπληέο πνπ ππεξεηνχλ ζε
πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα ζρνιεία ηεο Ώηηηθήο θαη πξνζπκνπνηήζεθαλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηε δηεμαγσγή
ηεο έξεπλαο.
Σν δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο
πεξηιακβάλεη 17 ζπλνιηθά εξσηήζεηο (επηινγήο πνιιαπιψλ απαληήζεσλ θαη αλνηρηέο) βάζεη ησλ νπνίσλ νη
δηεπζπληέο ήηαλ ζε ζέζε λα θαηαζέζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γχξσ απφ ην ππφ εμέηαζε ζέκα. Σν εξσηεκαηνιφγην
απνηειείηαη απφ δχν κέξε: ην πξψην (1-4) θαηαγξάθνληαη ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηεο έξεπλαο ελψ ζην
δεχηεξν κέξνο (5-17) αλαπηχζζνληαη κέζσ ησλ εξσηήζεσλ νη βαζηθέο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο έξεπλαο. Πην
αλαιπηηθά ην δεχηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δηαρσξίδεηαη βάζεη ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ πνπ δηεξεπλά
σο εμήο:
•
•
•
•
•

Σνκείο πινπνίεζεο θαηλνηφκσλ δξάζεσλ ζηε δηνίθεζε ηνπ ηδξχκαηνο
Βπηκέξνπο πεδία ζηα νπνία αθνξνχλ νη θαηλνηφκεο δξάζεηο
Παξάγνληεο πνπ παξεκπνδίδνπλ ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ ζηε δηνίθεζε εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ
Υξήζε ζχγρξνλσλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ
πκκεηνρή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζε θαηλνηφκεο δξάζεηο.

Δ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε
ρξήζε ησλ εγγξάθσλ Google θαηηνπ Microsoft Excel.

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Παξαθάησ παξαηίζεληαη ηα ζεκαληηθφηεξα επξήκαηα ηεοπξσηνγελνχο έξεπλαο:
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τθ ςυνεργαςία με τισ
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150
100
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50
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Γηάγξακκα 1. Σνκείο πινπνίεζεο θαηλνηφκσλ δξάζεσλ δηνίθεζεο ζην ζρνιείν/ίδξπκα

Γηάγξακκα 2. Δπηκέξνπο πεδία ζηα νπνίααθνξνχλ νη θαηλνηφκεο δξάζεηο
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Γηάγξακκα 3. Παξάγνληεο πνπ παξεκπνδίδνπλ ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ ζηε δηνίθεζε εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ

ρεηηθά κε ην αλνη δηδάζθνληεο ρξεζηκνπνηνχλ ζχγρξνλα νπηηθναθνπζηηθά κέζα γηα ηελ πεξαηηέξσ
βνήζεηα θαη θαηαλφεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ην 87% (174 άηνκα) ησλ δηεπζπληψλ απάληεζε θαηαθαηηθά
θαη ην 13% (26 άηνκα) αξλεηηθά. Ώπφ ην 87% πνπ απάληεζε ζεηηθά ζηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε, ε πιεηνςεθία
αλέθεξε ηελ παξνπζίαζε κέζσ power point αιιά θαη ηελ πξνβνιή ζρεηηθψλ επεμεγεκαηηθψλ βίληεν.
Οη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα εξσηήζεθαλ επίζεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ
ζρνιείνπ ζε θαηλνηφκεο δξάζεηο έηζη ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη δηδαθηηθνί ζηφρνη ησλ καζεκάησλ. Σν 80% (160
άηνκα) ησλ εξσηψκελσλ απάληεζε θαηαθαηηθά ζε απηή ηελ εξψηεζε, ελψ αξλεηηθά απάληεζε ην 20% (40
άηνκα). Ώλάκεζα ζηηο θαηλνηφκεο δξάζεηο θπξηαξρνχλ:Πεξηβαιινληηθή Βθπαίδεπζε (37,5%, 60 άηνκα), Ώγσγή
Τγείαο (18,75%, 30 άηνκα),
Βπξσπατθά Βθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα (15,62%, 25 άηνκα), Πξφγξακκα
ηεο Βπέιηθηεο Γψλεο (15,62%, 25 άηνκα), θαη Πνιηηηζηηθά Θέκαηα θαη Παλειιήληνη Μαζεηηθνί Καιιηηερληθνί
Ώγψλεο (10%, 20 άηνκα).
ηελ ηειεπηαία εξψηεζε ζρεηηθά κε άιιεο θαηλνηφκεο πξσηνβνπιίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην
ζρνιείν ή εθαξκφδνληαη ζε άιια ζρνιεία ηφζν ηεο Βιιάδαο φζν θαη ηνπ εμσηεξηθνχ, ε πιεηνςεθία ησλ
δηεπζπληψλ αλέθεξε ηελ Ώγσγή ηαδηνδξνκίαο θαη Βπηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ λέσλ (89,5%, 179 άηνκα).

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
Οη θαηλνηφκεο δξάζεηο εληνπίδνληαη απφ ηελ πιεπξά ησλ δηεπζπληψλ ζρνιείσλ θπξίσο ζηνλ ηξφπν
νξγάλσζεο ηνπ εθάζηνηε ηδξχκαηνο ρσξίο βέβαηα λα παξαιείπεηαη λα αλαθεξζεί θαη ε είζνδνο ηεο θαηλνηνκίαο
ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία. Οη ζπγθεθξηκέλεο απαληήζεηο ζρεηίδνληαη ζίγνπξα κε ηελ ηδηφηεηα ησλ εξσηψκελσλ
θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπο εκπεηξία. Βπεηδή νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ είλαη απηνί πνπ νπζηαζηηθά
ζπληνλίδνπλ ηελ νξγάλσζε ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, ζεσξνχλ φηη ε θαηλνηνκία έρεη σο επί ην πιείζηνλ
εθαξκνζηεί ζηελ νξγάλσζε, θαζψο είλαη θάηη πνπ γλσξίδνπλ ζε βάζνο. Παξφια απηά ην γεγνλφο φηη γίλεηαη
αλαθνξά γηα ηηο δηδαθηηθέο δηαδηθαζίεο επηζεκαίλεη ην ζεκαληηθφ ξφιν πνπ παίδεη ε θαηλνηνκία ζηε δηδαζθαιία
(Σξηιηαλφο, 2008).
ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ην πνχ ζα πξέπεη λα εζηηάδνπλ νη θαηλνηφκεο αιιαγέο ζην ζρνιηθφ
πεξηβάιινλ, ε πιεηνςεθία ησλ εξσηψκελσλ αλέθεξε ηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ αλαδεηθλχνληαο
γηα αθφκα κία θνξά ην εγεηηθφ πξνθίι ησλ δηεπζπληψλ θαη ηε ζεκαζία πνπ δίλνπλ ζηελ νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο θαη ηε ζπζρέηηζή ηεο κε ηηο θαηλνηφκεο δξάζεηο. Βπίζεο κέζσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξσηήκαηνο
αλαδείρζεθε θαη ε ζεκαζία ηεο ρξεκαηνδφηεζεο πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε πξαγκαηνπνίεζε ησλ
απαξαίηεησλ αιιαγψλ πνπ επηηάζζεη ε εηζαγσγή ηεο θαηλνηνκίαο. Αελ ζα πξέπεη λα παξαιεηθζεί λα αλαθεξζεί
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ε ζεκαζία πνπ δίλνπλ νη δηεπζπληέο ζρνιείσλ γηα ηελ εηζαγσγή ηεο θαηλνηνκίαο ζηνπο επξχηεξνπο ζηφρνπο ηνπ
ζρνιείνπ. πλνςίδνληαο ινηπφλ ηα πξναλαθεξζέληα, πξνθχπηεη φηη νη βαζηθνί άμνλεο ζηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη
λα εληαρζνχλ θαηλνηφκεο δξάζεηο κε ζηφρν ηελ αιιαγή, βειηίσζε ή ελίζρπζε ζπγθεθξηκέλσλ θαηαζηάζεσλ θαη
ηνκέσλ είλαη αξρηθά ε νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ πνπ νπζηαζηηθά αγθαιηάδεη φια ηα
επηκέξνπο ζέκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα βξίζθεηαη ε νηθνλνκηθή δηάζηαζε, γεγνλφο πνπ θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε ηε
ζεκεξηλή θξίζε ζηελ Βιιάδα θαζψο θαη ηελ ειιηπή ρξεκαηνδφηεζε θαη θαηά ζπλέπεηα πινπνίεζε θαηλνηφκσλ
δξάζεσλ. Σέινο, ε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ αλαγλσξίδνληαο ηε ζεκαζία ησλ επξχηεξσλ ζηφρσλ πνπ ζα πξέπεη
λα ηεζνχλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ επηζεκαίλεη ηε ζεκαζία εηζαγσγήο θαηλνηνκίαο θαη ζε απηφ
ην κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.
Ώλαθεξφκελνη ζηνποβαζηθνχο παξάγνληεο πνπ παξεκπνδίδνπλ ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ ζην
δηνηθεηηθφ ηνκέα ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ, κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ ησλ δηεπζπληψλ θπξηάξρεζε ε
έιιεηςε θαηάιιεισλ ππνδνκψλ ππνδεηθλχνληαο ηηο ζεκαληηθέο ειιείςεηο πνπ αληηκεησπίδεη ζήκεξα ην
ειιεληθφ ζρνιείν. Ώθνινπζεί ε κε επαξθήο ρξεκαηνδφηεζε πνπ γηα άιιε κία θνξά αληηθαηνπηξίδεη ηηο
δπζκελείο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο ηεο ζεκεξηλήο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ηφζν ζηελ
εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα φζν θαη επξχηεξα.
ηε ζπλέρεηα, πξνζδηνξίδνληαο ηα θαηλνηφκα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη δηδάζθνληεο θαηά ηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία παξαηεξείηαη κηα ζεηηθή εηθφλα σο πξνο ηελ αληαπφθξηζε κε ηε ρξήζε παξνπζηάζεσλ
θαη βίληεν λα θπξηαξρνχλ. Ώπηφ ην γεγνλφο απεηθνλίδεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζηα ειιεληθά ζρνιεία ζήκεξα,
φπνπ θαίλεηαη φηη θάπνηα ζχγρξνλα νπηηθoαθνπζηηθά κέζα έρνπλ ελζσκαησζεί επηηπρψο.
ζνλ αθνξά ηηο θαηλνηφκεο δξάζεηο πνπ εθαξκφδνληαη ζηα ζρνιεία ζρεηηθά κε ηελ επίηεπμε ησλ
δηδαθηηθψλ ζηφρσλ ησλ καζεκάησλ, ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ δηεπζπληψλ ζεσξεί φηη ιακβάλνπλ ρψξα κε
επηηπρία. ηαλ νη ζπκκεηέρνληεο ξσηήζεθαλ λα ζπγθεθξηκελνπνηήζνπλ ηηο θαηλνηφκεο δξάζεηο, θπξηάξρεζε ε
Πεξηβαιινληηθή Βθπαίδεπζε θαη ε Ώγσγή ηεο Τγείαο. Φαίλεηαη ζπλεπψο φηη νη δχν απηέο δξάζεηο εθαξκφδνληαη
ζε κεγάιν βαζκφ ζηα ζρνιεία θαη απνηεινχλ ηκήκα ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ. Σφζν ε Πεξηβαιινληηθή Βθπαίδεπζε
φζν θαη ε Ώγσγή ηεο Τγείαο εκπεξηέρνπλ δχν βαζηθνχο θαη πνιχ ζεκαληηθνχο άμνλεο ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο
θη επνκέλσο ε ελζσκάησζε ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ζε απηέο ηηο δχν θαηεγνξίεο είλαη ηδηαίηεξα επσθειήο γηα ην
ζχλνιν ησλ καζεηψλ. Πξνθαλψο δξάζεηο γχξσ απφ ηα Βπξσπατθά Βθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα, ηα
Πξνγξάκκαηα Βπέιηθηεο Γψλεο θαη δηάθνξα Πνιηηηζηηθά ζέκαηα ζα πξέπεη λα πξνσζεζνχλ πεξηζζφηεξν νχησο
ψζηε λα είλαη επξχηεξα γλσζηά θαη λα εθαξκφδνληαη κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο.
Σέινο, σο θαηλνηφκν πξσηνβνπιία πνπ εθαξκφδεηαη ζε ζρνιεία ηφζν ηεο Βιιάδαο φζν θαη ηνπ
εμσηεξηθνχ, νη δηεπζπληέο αλέθεξαλ ηελ Ώγσγή ηαδηνδξνκίαο θαη Βπηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ λέσλ
απνθαιχπηνληαο ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηνπ.
Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δεπηεξνγελή βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θαη αθνξνχλ ζηηο
θαηλνηφκεο ιεηηνπξγίεο δηνίθεζεο ζηελ εθπαίδεπζε εζηηάδνπλ θπξίσο ζηε Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο - ΑΟΠ
(Flood, 1993; James, 1998; Oakland, 1991).ΔΑΟΠ, κέζσ ηεο εζηίαζεο ζηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ, απνηειεί
ηελ θαηάιιειε δηνηθεηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ ελαιιαθηηθψλ πξνγξακκάησλ (Kapiki,
2012)πνπ ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Βπίζεο αλάκεζα ζηηο
θαηλνηφκεο ιεηηνπξγίεο δηνίθεζεο κε επεξγεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη θαη ε
Γηαρείξηζε Αιιαγψλ-ΑΏ. ΐαζηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο ΑΏ απνηειείε εγεζία, ε νπνία γηα ηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία κεηαθξάδεηαη ζηνδηεπζπληή ηνπ ηδξχκαηνο. Οδηεπζπληήο ζα πξέπεη λα παξέρεη ηα θαηάιιεια
θίλεηξα ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο θαη πξφζσπα, αιιά θαη ηηο απαξαίηεηεο νδεγίεο γηα ηελ
πινπνίεζε ηνπ νξάκαηνο, έηζη φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη απφ ηα εθάζηνηε θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα (Kotter,
2001). Άιιε κηα δηνηθεηηθή θαηλνηνκία ζηελ εθπαίδεπζε είλαη ε εθαξκνγή ηεο Γηνίθεζεο κέζσ ηφρσλ – ΑΜ
(ManagementbyObjectives – MBO),ζχζηεκα θαηά ην νπνίν απηφο πνπ πξνΎζηαηαη κηαο δηνηθεηηθήο ηεξαξρίαο
ζέηεη γηα θάζε ζπλεξγάηε ηνπ ζαθείο ζηφρνπο πνπ πξέπεη λα επηηεπρζνχλ (Σδσξηδάθεο & Σδσξηδάθε, 2007).
Θεσξείηαη φηη ε πηνζέηεζε ηεο ΑΜ βειηηψλεη ζεκαληηθά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ
κνλάδσλ (Μπξίληα, 2008).
ε φηη αθνξά ηα πιενλεθηήκαηα πνπ αλακέλεηαη λα επέιζνπλ θαη ηηο πηζαλέο επηπινθέοπνπ κπνξεί λα
πξνθχςνπλ απφ ηελ έληαμε θαηλνηφκσλ δηνηθεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε, ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηε
δεπηεξνγελή έξεπλα είλαη ηα εμήο:
Ώ. Πιενλεθηήκαηα. Τπάξρεη αχμεζε ηεο απφδνζεο ηεο δηαρείξηζεο θαη νξγάλσζεο φισλ ησλ
δηνηθεηηθψλ επηπέδσλ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, απνθεχγνληαο ηε γξαθεηνθξαηία πνπ ραξαθηήξηδε
παιαηφηεξεο κνξθέο δηνίθεζεο (Oboegbulem & Ugwu, 2013), απνηειεζκαηηθφηεξε επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία
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κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ θαη πξνζψπσλ ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν (Νάθνο, 2009),θαζψο θαη
εχθνιε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα δηνηθεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο ζπκβάιινληαο ππφ απηή ηελ έλλνηα ζηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε θαη επνκέλσο
δηαρείξηζε ηεο δηνίθεζεο ζηελ εθπαίδεπζε (Μπάθαο, 2009).ε γεληθέο γξακκέο νη θαηλνηφκεο κέζνδνη ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε επεξεάδνπλ φια ηα επίπεδα ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο δηνίθεζεο. Καηά απηφ ηνλ ηξφπν ε
θαηλνηνκία επηδξά ζεηηθά ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ην ζρεδηαζκφ ηνπ ζρνιηθνχ έξγνπ (Μαπξνγηψξγνο,
1999).Σα πνηθίια πιενλεθηήκαηα πνπ ε θαηλνηνκία επηθέξεη ζην ζεζκφ ηνπ ζρνιείνπ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν
ελδηαθέξνλ θαη απνηεινχλ αληηθείκελν έξεπλαο κε απψηεξν ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ζηηο ζρνιηθέο
κνλάδεο θαη ηελ παξνρή ελφο πην απνηειεζκαηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ (Weindling, 1989).Βπνκέλσο νη
θαηλνηφκεο ιεηηνπξγίεο ζηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο ζπλεηζθέξνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ πξνο ηελ αλάπηπμε
κηαο βηψζηκεο κνξθήο ηεο νηθνλνκίαο, ηελ αλαλέσζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ πξαθηηθψλ πνπ εθαξκφδνληαη
ζηελ εθπαίδεπζε, φπσο επίζεο θαη ζηε ζπλνιηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ.
ΐ. Πηζαλέο επηπινθέο. Σα βαζηθά πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαηά ηελ εηζαγσγή
θαηλνηφκσλ ιεηηνπξγηψλ ζηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο αθνξνχλ ζηελ εθαξκνγή ηνπο απφ ζηειέρε πνπ δελ
είλαη θαηαξηηζκέλα ζηνλ ηνκέα ηεο θαηλνηνκίαο ζηε δηνίθεζε αιιά θαη ζηελ ελζσκάησζή ηεο ζηα εθπαηδεπηηθά
ζέκαηα θαη ε έιιεηςε θαηάιιεισλ ππνδνκψλ θαη ηεο απαξαίηεηεο ηερληθήο ππνζηήξημεο (Καινγηαλλάθεο θ.ά.,
2011).Αηάθνξεο επηπινθέο κπνξεί λα πξνθχςνπλ επίζεο ιφγσ ησλ δξαζηηθψλ αιιαγψλ πνπ ρξεηάδεηαη λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη ζε θιεηζηά ζπζηήκαηα, φπσο απηά ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ φπνπ κεξηθέο θνξέο νη
κεγάιεο αιιαγέο πξνθαινχλ ζχγρπζε. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα απαηηείηαη ε
αλαδηακφξθσζε κεγάινπ κέξνπο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ή ε κεηάζεζε ξφισλ θαη
αξκνδηνηήησλ κέξνπο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ. Βάλ δελ ππάξρεη ε θαηάιιειε νξγάλσζε θαη δηνίθεζε θαη
έλαο δηεπζπληήο ζρνιείνπ κε εγεηηθφ πξνθίι θαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη θαηάξηηζε γχξσ απφ ζέκαηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηλνηνκία, ζα είλαη πνιχ δχζθνιε ε ελζσκάησζε ησλ ελ ιφγσ αιιαγψλ ρσξίο λα
πξνθχςνπλ πξνβιήκαηα ζε φια ηα επίπεδα θαη ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο θαη πξφζσπα ηεο
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (Γηαλλαθάθε, 2005).Πξνβιήκαηα θαηά ηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ
κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαη απφ πνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο πνπ ζηφρν έρνπλ είηε λα παξεκπνδίζνπλ ηελ πινπνίεζή
ηνπο, είηε λα ππνζρεζνχλ νπηνπηθέο πξνζδνθίεο. πσο θαη λα έρεη, ην απνηέιεζκα είλαη λα κελ εθπιεξψλνληαη
νη καζεζηαθνί ζηφρνη θαη λα απνηπγράλεη ην εθπαηδεπηηθφ έξγν (Fullan et al., 1980).

ΠΡΟΣΑΕΙ
Έπεηηα απφ ελδειερή κειέηε θαη αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, κέζσ ηφζν ηεο
πξσηνγελνχο φζν θαη ηεο δεπηεξνγελνχο έξεπλαο, πξνηείλνληαη νη παξαθάησ θαηλνηφκεο πξαθηηθέο κε ζηφρν ηε
βειηίσζε ηεο δηνίθεζεο ζηελ εθπαίδεπζε.
Έλα απφ ηα βαζηθά ζέκαηα πνπ ζα πξέπεη λα εληζρπζνχλ θαη λα πξνσζεζνχλ είλαη απηφ ηεο εγεζίαο.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ν δηεπζπληήο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη εγεηηθφ πξνθίιθαη λα αλαιακβάλεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν
ζηεράξαμε πνιηηηθήο θαη ηε καθξνπξφζεζκε βειηίσζε ηνπ νξγαληζκνχ.Μέζσ ηεο θαηλνηνκίαο ε εγεζία κπνξεί
λα θαηεπζχλεη ηελ εθάζηνηε ζρνιηθή κνλάδα πξνο ηελ αιιαγή ηφζν ζε νξγαλσηηθφ φζν θαη ζε ιεηηνπξγηθφ
επίπεδν. Καηά απηφ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα επηηεπρζεί ε αχμεζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. ε φιεο ηηο θιίκαθεο, δειαδή ζε ηνπηθή, πεξηθεξεηαθή, εζληθή θαη δηεζλή, ην εγεηηθφ
πξνθίι ησλ δηεπζπληψλ ζρνιείσλ είλαη απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ εηζαγσγή, ηελ εθαξκνγή θαη ηελ
βησζηκφηεηα ηεο θαηλνηνκίαο. Δ δηαδηθαζία επηινγήο θαη αμηνιφγεζεο ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ
πξέπεη λα είλαη αληηθεηκεληθή θαη νπζηαζηηθή έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη έρνπλ πξνζιεθζεί βάζεη
αμηνθξαηηθψλ θξηηεξίσλ κε δηαδηθαζίεο δηαθάλεηαο θαη επηηεινχλ θαηά ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ην εγεηηθφ
ηνπο έξγν.
Βμίζνπ ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ ζα πξέπεη λα θαζηεξσζεί ζηε δηνίθεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ
απνηεινχλ νη θαηλνηφκεο κνξθέο δηνίθεζεο, κέζσ ηεο ελζσκάησζεο κνληέισλ φπσο ε Αηνίθεζε Οιηθήο
Πνηφηεηαο, ε Αηαρείξηζε Ώιιαγψλ θαη ε Αηνίθεζε κέζσ ηφρσλ. Γηα λα θαηαζηεί θάηη ηέηνην εθηθηφ απαηηείηαη
ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα λα νξγαλσζεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα αθήλνληαη ηα πεξηζψξηα ζηελ εθαξκνγή
δηαθφξσλ λέσλ πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο πνπ ζα κπνξέζνπλ λα ζπλδξάκνπλ ζηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ. ΐάζεη ησλ επξεκάησλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαίλεηαη πσο νη παξαπάλσ θαηλνηφκεο
ιεηηνπξγίεο δηνίθεζεο κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ θαζηέξσζε ησλ θαηλνηνκηψλ ζε φια ηα επίπεδα ηνπ
ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο παξάιιεια κε ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο εθαξκνγήο
ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαηλνηνκίαο.
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Βπηπιένλ πξνηείλεηαη ε ζπλερήο θαηάξηηζε θαη ελεκέξσζεησλ εξγαδνκέλσλγχξσ απφ ηηο πξφζθαηεο
εμειίμεηο ζε εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα, εζηηάδνληαο ζηα ζχγρξνλα ηερλνινγηθά θαη επηζηεκνληθά δεδνκέλα θαζψο
θαη ζηηο θαιέο πξαθηηθέο εθαξκνγήο θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Τπφ απηφ ην πιαίζην
απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο επηηπρνχο εθαξκνγήο κειινληηθψλ θαηλνηφκσλ πξαθηηθψλ, θαζψο ηφζν ην
εθπαηδεπηηθφ φζν θαη ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ζα δηαζέηεη ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο ψζηε λα αληηκεησπίζεη
πηζαλά πξνβιήκαηα αιιά θαη λα πηνζεηήζεη ηα θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα κε ηηο θαηάιιειεο ηξνπνπνηήζεηο θαη
κεηαβνιέο πνπ επηβάιινπλ ηα ηδηαίηεξα ηνπηθά νηθνλνκηθά, πνιηηηζηηθά θαη θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε
πεξηνρήο ζηελ νπνία αλήθεη ε εθάζηνηε ζρνιηθή κνλάδα. Σν Τπνπξγείν Παηδείαο ζα κπνξνχζε λα δηνξγαλψλεη
επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζα εζηηάδνπλ ζηελ έληαμε, εθαξκνγή θαη βησζηκφηεηα θαηλνηφκσλ
εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, θαζψο επίζεο θαηζηε ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία κε ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ
εμσηεξηθνχ ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί αληαιιαγή απφςεσλ, γλψζεσλ θαη πξαθηηθψλ θαηλνηφκσλ δξάζεσλ. Κάηη
ηέηνην ζα ζπληειέζεη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο απαξαίηεηεο θνπιηνχξαο πνπ ρξεηάδεηαη λα δηαζέηεη ηφζν ην
δηνηθεηηθφ φζν θαη ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ πξνθεηκέλνπ λα εθαξκφδεη κε επηηπρία ηα δηάθνξα θαηλνηφκα
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. Εδηαίηεξε βαξχηεηα ζα πξέπεη λα δνζεί ζε θαηλνηφκα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα
πνπ αθνξνχλ ζηνλ πνιηηηζκφ, ηελ αεηθνξία, ηελ αγσγή θαη ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο αιιά θαη ηα ζχγρξνλα
θνηλσληθά ζέκαηα πξνσζψληαο ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή πνιηηψλ θαη θνηλσληθψλ εηαίξσλ.
εκαληηθφο παξάγνληαο ζηελ εδξαίσζε ησλ θαηλνηφκσλ ιεηηνπξγηψλ δηνίθεζεο ζηελ εθπαίδεπζε
απνηειεί θαη ε πεξαηηέξσ επηζηεκνληθή έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο θαηλνηφκσλ
πξαθηηθψλ, θαζψο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ αιιά θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηπινθψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαηά
ηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο.
Μία αθφκα πξφηαζε είλαη λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζηελ επαξθή ρξεκαηνδφηεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
ηνκέα, γεγνλφο πνπ ζα εμαζθαιίζεη ηελ παξνρή ησλ θαηάιιεισλ πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ ψζηε λα κπνξνχλ λα
εθαξκνζηνχλ κε απνηειεζκαηηθφηεηα ηα δηάθνξα θαηλνηφκα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα.
Ώθφκα, ιφγσ ησλ επηπινθψλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηελ εηζαγσγή θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ
πξνγξακκάησλ, θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε βησζηκφηεηα ηεο θαηλνηνκίαο ζην
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θξίλεηαη απαξαίηεηε ε θαιή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ
ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ψζηε λα είλαη εθηθηή ε επίιπζε ησλ πηζαλψλ πξνβιεκάησλ.
Σέινο, θαη ίζσο ην ζεκαληηθφηεξν απφ φια ηα πξναλαθεξζέληα, είλαη ε νπζηαζηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζε επξεία θιίκαθα θαη θπξίσο ζην ζηάδην ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ψζηε ηα
εθπαηδεπηηθάηδξχκαηα λα απνθηήζνπλκεγαιχηεξν βαζκφ απηνλνκίαο θαη επειημίαο. Ώπφ φζα δηεξεπλήζεθαλ
ζηελ παξνχζα εξγαζία, ζπλάγεηαη φηη έλα απηφλνκν θαη επέιηθηνεθπαηδεπηηθφ ίδξπκα είλαη απαξαίηεην γηα ηελ
εηζαγσγή, εθαξκνγή θαη βησζηκφηεηα ησλ θαηλνηφκσλ ιεηηνπξγηψλ δηνίθεζεο.
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Δ εξγαζία αλαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο κεηαπηπρηαθήο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζέκα
ηε δηεξεχλεζε ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ απφςεσλ ησλ δηεπζπληψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηελ
πηνζέηεζε πιαηθνξκψλ ειεθηξνληθήο εθπαίδεπζεο ζηα δεκφζηα δεκνηηθά ζρνιεία, ζθνπεχνληαο ζηνλ
εληνπηζκφ ησλ παξακέηξσλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηε δηεπξπκέλε ρξήζε ηνπο απφ ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο
θνηλφηεηαο. Ώπφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνέθπςε φηη νη εθπαηδεπηηθέο ειεθηξνληθέο πιαηθφξκεο
ζπκβάιινπλ ζηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπ καζεζηαθνχ απνηειέζκαηνο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο
δηεπζπληέο επξέσο γηα ηελ επηκφξθσζή ηνπο. Χζηφζν, παξά ηε ζεηηθή αμηνιφγεζε ηεο ζπκβνιήο ηνπο ζηε
καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ηε ζεηηθφηεξε ηερλνινγηθή αμηνιφγεζή ηνπο, ε ρξήζε ηνπο ζην δεκφζην δεκνηηθφ
ζρνιείν είλαη πεξηνξηζκέλε. Σα αίηηα ηεο πεξηνξηζκέλεο ρξήζεο εληνπίδνληαη θπξίσο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ πνπ νδεγεί ζηελ έιιεηςε ρξφλνπ γηα καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο, ζην θφζηνο ηνπ
ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ζηνλ ειιηπή ςεθηαθφ γξακκαηηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
Λέμεηο Κιεηδηά: Καηλνηνκία, Διεθηξνληθέο Πιαηθφξκεο Βθπαίδεπζεο, Αηεπζπληήο
ΔΗΑΓΧΓΖ
Δ κειέηε ηεο ζπκβνιήο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο επηθέξεη αιιαγέο ζηε
δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο (Schapiro 2003). ηελ εθπαίδεπζε δεκηνπξγνχληαη λέεο πξννπηηθέο απφ ηνλ ζπλδπαζκφ
ησλ παηδαγσγηθψλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο θαη ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο (Ώβνχξεο, 2000). Ο εθπαηδεπφκελνο
αζθψληαο θξηηηθή κε βάζε ηα θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, αλαιακβάλεη δξάζε, επηθέξνληαο ν ίδηνο ηελ
αιιαγή ζηελ εθπαίδεπζε (Μαηζαγγνχξαο, 1999). Καηά ηε δηδαζθαιία δηαδξακαηίδεη ελεξγεηηθφ ξφιν,
καζαίλνληαο δηεξεπλεηηθά ζπλεξγαδφκελνο κε ηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπ, εθαξκφδνληαο ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή
ζεσξία κάζεζεο (Dillenbourg 1999). Βμίζνπ ζεκαληηθή είλαη θαη ε ζεσξία ηνπ επνηθνδνκεηηζκνχ, φπνπ ν
καζεηήο νηθνδνκεί ηε λέα γλψζε (Jonassen, Peck, & Wilson, 1999) θαη αζρνιείηαη κε απζεληηθά έξγα (Κφκεο,
2004; Ληνλαξάθεο, 2009) ελφο επξχηεξνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο κε ην νπνίν αιιεινεπηδξά (Illeris, 2007).
Δ εθπαίδεπζε παξέρεη ζηνπο καζεηέο ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο ζε έλα νξγαλσκέλν
θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ κε ηελ θαηάιιειε παηδαγσγηθή ζηήξημε (Ααθέξκνο, 2002). Οη λέεο
ηερλνινγίεο ελζσκαηψλνληαη ζηα επηκέξνπο δηδαθηηθά αληηθείκελα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ
(Κνληνγηαλλνπνχινπ - Πνιπδσξίδε, 1992), αθνινπζψληαο ην νινθιεξσκέλν πξφηππν γηα ηελ νξηδφληηα
πξνζέγγηζε ησλ ΣΠΒ (Makrakis, 1998).
Με ηηο ειεθηξνληθέο πιαηθφξκεο εθπαίδεπζεο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα πξνζσπηθνχ καζεζηαθνχ εμ
απνζηάζεσο πεξηβάιινληνο, αμηνπνηψληαο ηαπηφρξνλα ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε κε ηε δεκηνπξγία νκάδσλ ζε κηα
πιαηθφξκα αλνηρηνχ θψδηθα, φπνπ ππάξρεη δπλαηφηεηα ζχγρξνλεο ή αζχγρξνλεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ
(Κφκεο, 2004). Καηεγνξηνπνηνχληαη ζηα πζηήκαηα Αηαρείξηζεο Μάζεζεο (Learning Management
System/LMS), πζηήκαηα Αηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ (Content Management Systems/CMS), πζηήκαηα
Αηαρείξηζεο Μαζεζηαθψλ Αξαζηεξηνηήησλ (Learning Activity Management System/LAMS). Οη ειεθηξνληθέο
πιαηθφξκεο εθπαίδεπζεο κεηαβάιινπλ ηα φξηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ έξγνπ,
θαζψο δεκηνπξγνχληαη δίαπινη επηθνηλσλίαο ζε ελδνζρνιηθφ, δηαζρνιηθφ, εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν κε ηελ
πινπνίεζε θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ, πξνάγνληαο ηαπηφρξνλα ηε δεκηνπξγία απνζεηεξίνπ εθπαηδεπηηθνχ
πιηθνχ (Jimoyiannis & Komis, 2007).
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Γηα ηελ επηηπρή αμηνπνίεζε ηεο ειεθηξνληθήο εθπαίδεπζεο απαηηείηαη ε γλψζε θαη ε εμνηθείσζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ κε ηελ πηνζέηεζε δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ βαζηζκέλσλ ζηελ ηερλνινγία ( Jimoyiannis & Komis,
2007). ηελ Βιιάδα νη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ πξνβιήκαηα ζηελ ελζσκάησζε ηεο ηερλνινγίαο θαη εηδηθφηεξα
ησλ ειεθηξνληθψλ πιαηθνξκψλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, πνπ εληνπίδνληαη ζηνλ πεξηνξηζκέλν ρξφλν ησλ
καζεηψλ, ζηελ έιιεηςε γλψζεσλ γηα ηε ρξήζε ηνπο, ζηνλ ρξφλν πνπ νθείινπλ λα δηαζέζνπλ γηα ηελ
πξνεηνηκαζία ηνπ καζήκαηνο, ζην θφζηνο ηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηελ παηδαγσγηθή θαηαιιειφηεηα
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Χζηφζν βαζηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ν Αηεπζπληήο, φληαο εγέηεο ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο, απνηειεί ηνλ νξακαηηζηή, ηνλ ζρεδηαζηή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, πνπ ζα αλαδνκήζεη ηε ζρνιηθή
θνηλφηεηα, κε ηελ πηνζέηεζε ησλ θαηάιιεισλ πξαθηηθψλ, αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο,
πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζεη ηηο θαηλνηφκεο δξάζεηο (Braukman & Pasiardis, 2011). Παξάιιεια πξνθχπηεη
αληίθαζε θαζψο νη αιιαγέο- κεηαξξπζκίζεηο έρνπλ θιίκαθα (top-down) ζε έλα ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα φπνπ ν
δηεπζπληήο θαιείηαη λα εθαξκφζεη ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, φηαλ ε ζπιινγηθή ιήςε απνθάζεσλ ζηνλ ζρνιηθφ
ρψξν νδεγεί ζε νπζηαζηηθέο αιιαγέο, θαηλνηνκίεο θαη βειηίσζε ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο (Φαξάο, 2016).
Ώπφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία πξνθχπηεη φηη ε ρξήζε πιαηθνξκψλ Αηαρείξηζεο Μάζεζεο είλαη ηδηαίηεξα
δηεπξπκέλε ζηηο θαλδηλαβηθέο ρψξεο θαη ηελ Ώγγιία, φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζηηο ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ
Αεκνηηθνχ ρνιείνπ, σο εξγαιείν κάζεζεο θαη επηθνηλσλίαο, κε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε βειηίσζε ηεο επίδνζεο
ησλ καζεηψλ ιφγσ ηνπ ζπλεξγαηηθνχ θαη επνηθνδνκεζηηθνχ κνληέινπ κάζεζεο (Μπεξδνχζεο, 2011). ηελ
πιεηνλφηεηα ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ νη ΣΠΒ απνηεινχλ πξφζζεκα ζε έλα ζηαζεξφ εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ
θαη δελ έρνπλ ελζσκαησζεί πιήξσο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Με ηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζην ζχλνιν ησλ
δηδαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ δηεπξχλεηαη ε ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο έμσ απφ ηα φξηα ηεο ζρνιηθήο
αίζνπζαο, εηζάγνληαο ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαη ηε δηα βίνπ κάζεζε (Bottino, 2004).
Οη ειεθηξνληθέο πιαηθφξκεο εθπαίδεπζεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα πιαίζηα θπξίσο θαηλνηφκσλ
πξνγξακκάησλ κε νξηζκέλν ρξνληθφ νξίδνληα θαη απφ πεξηνξηζκέλεο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο (Jimoyiannis &
Komis, 2007). Πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζνχλ νη ζηάζεηο θαη νη απφςεηο ησλ δηεπζπληψλ πξσηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ειεθηξνληθψλ πιαηθνξκψλ ζηα δεκνηηθά ζρνιεία, πξαγκαηνπνηήζεθε
έξεπλα ζε ηπραίν δείγκα 72 εθπαηδεπηηθψλ πνπ θαηείραλ ζέζε θαηψηεξνπ ζηειέρνπο εθπαίδεπζεο, δηεπζπληέο
πνιπζέζησλ ή πξντζηάκελνη νιηγνζέζησλ δεκφζησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ, ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα.
Υξεζηκνπνηήζεθε ε ειεθηξνληθή πιαηθφξκα Google Forms γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη γηα
ηε ζπιινγή ησλ απαληήζεσλ θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν Αεθεκβξίνπ 2017-Εαλνπαξίνπ 2018.
ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ
θνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα κειεηεζνχλ νη ζηάζεηο θαη νη απφςεηο ησλ δηεπζπληψλ γηα ηελ αμηνπνίεζε
ησλ ειεθηξνληθψλ πιαηθνξκψλ ζηα δεκφζηα δεκνηηθά ζρνιεία. πγθεθξηκέλα, γηα λα δηεμαρζνχλ
ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ εκπεηξία ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηε ρξήζε ηνπο, ηέζεθαλ εξσηήκαηα πνπ αλαθέξνληαλ
ζηνλ βαζκφ αμηνπνίεζεο ηεο εμ απνζηάζεσο ειεθηξνληθήο κάζεζεο (Μαλδειαξά, 2016), ζηε δηνίθεζε ησλ
ζρνιηθψλ κνλάδσλ (Μαξθαληψλεο, 2007), ζηηο παξακέηξνπο πνπ ελδπλακψλνπλ θαη ελζαξξχλνπλ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ζηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ πξαθηηθψλ ( Κιάδεο, 2017). Βηδηθφηεξα, αθνξνχζαλ ηηο επηδξάζεηο
ηεο δηαδηθηπαθήο κάζεζεο, ηελ επηκφξθσζε ησλ δηεπζπληψλ θαη ην αληηθείκελν ηεο επηκφξθσζεο κε ηε ρξήζε
ειεθηξνληθψλ πιαηθνξκψλ, ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο απνθεχγνπλ ηε ρξήζε ηνπο ζην ζρνιείν, ηελ
αμηνιφγεζε ησλ πιαηθνξκψλ θαη ηελ επίδξαζε ηνπ εγεηηθνχ πξνθίι ηνπ δηεπζπληή ζηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο
θαη ηελ πηνζέηεζε ηεο θαηλνηνκίαο.
ΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ
Ώπφ ηε κειέηε ηνπ δείγκαηνο πξνέθπςε φηη ήηαλ ηζνκεξψο θαηακεξηζκέλν αλαθνξηθά κε ην θχιν. Σν
65,3% ησλ εξσηεζέλησλ είρε ειηθία κεηαμχ ησλ 51-60 εηψλ, ην 25% 41-50 θαη έλα κηθξφ πνζνζηφ 9,7% 31-40
εηψλ. Βξγάδνληαλ ζε αζηηθή πεξηνρή ην 43,7%, εκηαζηηθή ην 22,5% θαη ην 33,8% ζε αγξνηηθή πεξηνρή. Σν
πςειφηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ πνπ εξγάδνληαλ ζε ζέζε επζχλεο 1-5 έηε ήηαλ 31,9% θαη ην ρακειφηεξν
12,5% απφ 26-30 έηε. Σν 63,9% ήηαλ απφθνηηνη παηδαγσγηθήο αθαδεκίαο απφ ην νπνίν ην 56,9% είρε
παξαθνινπζήζεη πξφγξακκα εμνκνίσζεο, ην 30,6% θαηείρε πηπρίν Παηδαγσγηθνχ, άιιν πηπρίν ΏΒΕ ή ΣΒΕ ην
19,4%, Αεχηεξν Πηπρίν ην 15,3%, Μεηαπηπρηαθφ ηίηιν ην 44,4% θαη Αηδαθηνξηθφ ηίηιν ην 6,9%.

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
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Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο φπσο αλαιχζεθαλ κε ην ζηαηηζηηθφ εξγαιείν SPSS 20.0 απνηππψλνληαη
ζηνπο πίλαθεο:
Με ηελ ηερληθή αλάιπζεο παξαγφλησλ πξνέθπςαλ ηέζζεξηο παξάγνληεο νη νπνίνη απνηππψλνπλ ην
72,46% ηεο επεμεγνχκελεο δηαθχκαλζεο, νκαδνπνηψληαο ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αλαθνξηθά κε ηε
ζεκαληηθφηεηα ησλ επηδξάζεσλ απφ ηε δηαδηθηπαθή κάζεζε.
Πίλαθαο 1: Φνξηίζεηο παξαγφλησλ ησλ αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηε
ζεκαληηθφηεηα ησλ επηδξάζεσλ απφ ηε δηαδηθηπαθή κάζεζε

1
Αεκηνπξγείηαη απνζεηήξην εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ
0,873
αλαλεψλεηαη ζπλερψο
Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα δηα βίνπ εθπαίδεπζεο
0,810
Τπάξρεη δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
0,809
νξγαληζκψλ
Βιαρηζηνπνηεί ην θφζηνο ηεο επηκφξθσζεο
0,732
Απζθνιίεο θαη ρακειέο ηαρχηεηεο πξφζβαζεο ζην
δηαδίθηπν
Τπάξρεη πξφβιεκα κε ηνλ κεγάιν φγθν
πιεξνθνξηψλ/κεζφδσλ
Ραγδαία αιιαγή ινγηζκηθψλ θαη ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο
Έιιεηςε δηα δψζεο επηθνηλσλίαο κε ηνλ δηδάζθνληα θαη
κε ηνπο άιινπο επηκνξθνχκελνπο
Ώπνδπλακψλεηαη ε θνηλσληθνπνίεζε θαη εληζρχεηαη ε
απνκφλσζε ησλ ζπνπδαζηψλ
πκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε λέσλ δηνηθεηηθψλ δνκψλ

Παξάγνληαο
2

3

4

0,816
0,684
0,550
0,855
0,804
0,815

Ώπφ ηηο κέζεο βαζκνινγίεο ησλ παξαγφλησλ παξαηεξείηαη φηη ηδηαίηεξα δηεπξπκέλεο είλαη νη ζεηηθέο
εθπαηδεπηηθέο επηδξάζεηο απφ ηε δηαδηθηπαθή κάζεζε (Μ.Ο.=6,00, Σ.Ώ.=0,70), αξθεηά πςεινχ βαζκνχ είλαη νη
ζεηηθέο δηνηθεηηθέο επηδξάζεηο (Μ.Ο.=5,63, Σ.Ώ.=1,00), ζρεηηθά πςειέο νη αξλεηηθέο ηερλνινγηθέο επηδξάζεηο
(Μ.Ο.=4,77, Σ.Ώ.=0,93) θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ νη αξλεηηθέο επηθνηλσληαθέο επηδξάζεηο (Μ.Ο.=4,43,
Σ.Ώ.=1,10).
Πίλαθαο 2: Μέζεο βαζκνινγίεο παξαγφλησλ ζρεηηθά κε ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ επηδξάζεσλ απφ
ηε δηαδηθηπαθή κάζεζε
Μ.Ο.
Σ.Ώ.
Βιαρηζηνπνηεί ην θφζηνο ηεο επηκφξθσζεο
5,92
0,85
Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα δηα βίνπ εθπαίδεπζεο
6,10
0,85
Τπάξρεη δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
5,73
0,96
νξγαληζκψλ
Αεκηνπξγείηαη απνζεηήξην εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ
6,06
0,89
αλαλεψλεηαη ζπλερψο
Θεηηθέο εθπαηδεπηηθέο επηδξάζεηο
6,00
0,70
Τπάξρεη πξφβιεκα κε ηνλ κεγάιν φγθν πιεξνθνξηψλ/κεζφδσλ
4,48
1,36
Απζθνιίεο θαη ρακειέο ηαρχηεηεο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν
4,58
1,31
Ραγδαία αιιαγή ινγηζκηθψλ θαη ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο
5,15
1,17
Αξλεηηθέο ηερλνινγηθέο επηδξάζεηο
4,77
0,93
Ώπνδπλακψλεηαη ε θνηλσληθνπνίεζε θαη εληζρχεηαη ε
3,92
1,28
απνκφλσζε ησλ ζπνπδαζηψλ
Έιιεηςε δηα δψζεο επηθνηλσλίαο κε ηνλ δηδάζθνληα θαη κε ηνπο
4,94
1,32
άιινπο επηκνξθνχκελνπο
Αξλεηηθέο επηθνηλσληαθέο επηδξάζεηο
4,43
1,10
πκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε λέσλ δηνηθεηηθψλ δνκψλ
5,63
1,00
Θεηηθέο δηνηθεηηθέο επηδξάζεηο
5,63
1,00

938

1st International Congress on Management of Educational Units
December 7-9, 2018, Thessaloniki, Greece

ε πνζνζηφ 80,6% νη εξσηεζέληεο έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε πξφγξακκα δηαδηθηπαθήο κάζεζεο πνπ
αθνξνχζε ηηο λέεο κεζφδνπο θαη κνξθέο δηδαζθαιίαο, ηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζε
πνζνζηφ 27,6%. Ώληηθείκελν ηεο επηκφξθσζεο απνηέιεζαλ νη λέεο ηερλνινγίεο θαη νη ειεθηξνληθέο πιαηθφξκεο
ζε πνζνζηφ 19,0%, νη θαηλνηφκεο δξάζεηο γηα ην 10,3%, ην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη ε εηδηθή αγσγή γηα ην
8,6% θαη δηάθνξα άιια αληηθείκελα ζε πνζνζηφ 6,9%.
Γξάθεκα 1: Αληηθείκελν online πξνγξακκάησλ

ε ζρέζε κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο απφ κέξνπο ησλ εξσηεζέλησλ παξαηεξείηαη
φηη κέζσ ηεο αληίζηνηρεο Ώλάιπζεο Παξαγφλησλ πξνθχπηνπλ δχν παξάγνληεο νη νπνίνη εξκελεχνπλ ην 62,75%
ηεο επεμεγνχκελεο δηαθχκαλζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ν πξψηνο παξάγνληαο αλαθέξεηαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο
κάζεζεο θαη ν δεχηεξνο παξάγνληαο αθνξά ηελ ηερλνινγηθή αμηνιφγεζε ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο.
Πίλαθαο 3: Φνξηίζεηο παξαγφλησλ ηεο αμηνιφγεζεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο
Παξάγνληαο
1
2
Ώπνιακβάλσ ηελ επειημία ηνπ ζπζηήκαηνο επεηδή κνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα
0,825
λα πξνρσξάσ κε ηνλ δηθφ κνπ ξπζκφ
Μνπ αξέζεη πνπ ε επζχλε γηα ηε κάζεζή κνπ αλήθεη ζε κέλα. Έρσ ηνλ
έιεγρν ηεο κάζεζήο κνπ. Αελ είλαη απαξαίηεην λα ζηεξηρηψ ζηνπο
0,791
δηδάζθνληεο
Ώθφκα θη αλ δελ κπνξψ λα έρσ ηφζεο πνιιέο επαθέο ζε επίπεδν ηκήκαηνο
0,745
αηζζάλνκαη ζαλ λα είκαη κέινο ηεο καζεηηθήο θνηλφηεηαο
ΐξίζθσ ηε κάζεζε κε απηφλ ηνλ ηξφπν ρξήζηκε επεηδή κπνξψ λα δνπιεχσ
0,722
κε ηα πεξηερφκελα ηνπ καζήκαηνο φζεο θνξέο ζέισ
Δ εξγαζία ζε έλα εηθνληθφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ζεκαίλεη φηη κπνξψ λα
0,673
εξγαζηψ φηαλ θαη φπνπ ζέισ
Θεσξψ φηη ε εηζαγσγή απηψλ ησλ κεζφδσλ έρεη απμήζεη ην θίλεηξφ κνπ γηα
0,626
ηε κειέηε απηνχ ηνπ ζέκαηνο
Αελ είκαη πνιχ βέβαηνο/ε γηα ηηο ηδέεο κνπ θαη είκαη θνβηζκέλνο/ε φηη
0,518
ράλνκαη ζηελ κάζεζε κνπ
Σν πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο ήηαλ απιφ
0,897
Δ πξφζβαζε ζηελ πιαηθφξκα ήηαλ απιή
0,856
Θεσξψ φηη ζρεδηάζηεθαλ θαιά ηα πιηθά ησλ καζεκάησλ πνπ παξήρζεζαλ
0,731
πσο παξαηεξείηαη απφ ηηο κέζεο βαζκνινγίεο ησλ παξαγφλησλ νη ειεθηξνληθέο πιαηθφξκεο ζεσξείηαη
φηη ζπλδξάκνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ πνηνηηθή κάζεζε κε ηελ αληίζηνηρε κέζε βαζκνινγία λα είλαη πςειή
(Μ.Ο.=3,69, Σ.Ώ.=0,51). Παξάιιεια, αθφκε θαιχηεξα αμηνινγνχληαη νη ειεθηξνληθέο πιαηθφξκεο ζε
ηερλνινγηθνχο φξνπο (Μ.Ο.=3,97, Σ.Ώ.=0,90).
Πίλαθαο 4: Μέζεο βαζκνινγίεο παξαγφλησλ ηεο αμηνιφγεζεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο
Μ.Ο.
Σ.Ώ.
Δ εξγαζία ζε έλα εηθνληθφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ζεκαίλεη φηη
3,97
0,90
κπνξψ λα εξγαζηψ φηαλ θαη φπνπ ζέισ
Ώθφκα θη αλ δελ κπνξψ λα έρσ ηφζεο πνιιέο επαθέο ζε επίπεδν
ηκήκαηνο αηζζάλνκαη ζαλ λα είκαη κέινο ηεο καζεηηθήο
3,86
0,74
θνηλφηεηαο
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ΐξίζθσ ηε κάζεζε κε απηφλ ηνλ ηξφπν ρξήζηκε επεηδή κπνξψ
λα δνπιεχσ κε ηα πεξηερφκελα ηνπ καζήκαηνο φζεο θνξέο ζέισ
Μνπ αξέζεη πνπ ε επζχλε γηα ηε κάζεζή κνπ αλήθεη ζε κέλα.
Έρσ ηνλ έιεγρν ηεο κάζεζήο κνπ. Αελ είλαη απαξαίηεην λα
ζηεξηρηψ ζηνπο δηδάζθνληεο
Ώπνιακβάλσ ηελ επειημία ηνπ ζπζηήκαηνο επεηδή κνπ δίλεη ηε
δπλαηφηεηα λα πξνρσξάσ κε ηνλ δηθφ κνπ ξπζκφ
Αελ είκαη πνιχ βέβαηνο/ε γηα ηηο ηδέεο κνπ θαη είκαη
θνβηζκέλνο/ε φηη ράλνκαη ζηελ κάζεζε κνπ
Θεσξψ φηη ε εηζαγσγή απηψλ ησλ κεζφδσλ έρεη απμήζεη ην
θίλεηξφ κνπ γηα ηε κειέηε απηνχ ηνπ ζέκαηνο
Αμηνιφγεζε κάζεζεο
Δ πξφζβαζε ζηελ πιαηθφξκα ήηαλ απιή
Σν πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο ήηαλ απιφ
Θεσξψ φηη ζρεδηάζηεθαλ θαιά ηα πιηθά ησλ καζεκάησλ πνπ
παξήρζεζαλ
Σερλνινγηθή αμηνιφγεζε

4,11

0,71

3,61

0,88

4,11

0,78

2,46

1,03

3,71

0,78

3,69
4,06
4,00

0,51
0,88
0,93

4,01

0,75

4,01

0,90

Οη δηεπζπληέο ζε πνζνζηφ 46,2% ππνζηεξίδνπλ φηη ν ιφγνο κε πηνζέηεζεο θάπνηαο πιαηθφξκαο elearning, είλαη ν πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο ησλ καζεηψλ κεηά ην ζρνιείν λα εηζέιζνπλ ζην ζχζηεκα. Πνιχ κεγάιν
πνζνζηφ 33,3% ππνζηεξίδεη φηη δε γλσξίδεη ηελ χπαξμε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ελ ιφγσ ζπζηεκάησλ, ην δε
15,3% ζεσξεί φηη ην θφζηνο αλάπηπμεο είλαη πνιχ πςειφ ζπγθξηλφκελν κε ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηφ.
Υακειφ είλαη ην πνζνζηφ ησλ δηεπζπληψλ 5,1% πνπ ζεσξεί ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο πην
απνηειεζκαηηθέο.
Γξάθεκα 2: Λφγνη κε πηνζέηεζεο πιαηθνξκψλ e-learning

46,2
33,3

15,3
5,1

Ώλαθνξηθά κε ηνλ βαζκφ εθαξκνγήο δηνηθεηηθψλ πξαθηηθψλ θαη εγεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ απφ ηε
δηαδηθαζία Ώλάιπζεο Παξαγφλησλ πξνέθπςε έλαο παξάγνληαο ν νπνίνο εξκελεχεη ην 51,37% ηεο
επεμεγνχκελεο δηαθχκαλζεο.
Πίλαθαο 5: Φνξηίζεηο παξαγφλησλ ηεο εθαξκνγήο δηνηθεηηθψλ πξαθηηθψλ θαη εγεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ
Παξάγνληαο
1
Βιέγρσ ηελ πξφνδν θαη ηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο.
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Βλζαξξχλσ ηα κέιε λα δνθηκάζνπλ λέεο κεζφδνπο θαη λα κάζνπλ πψο
κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ απφδνζή ηνπο.

0,747

Βπαηλψ ηελ απνηειεζκαηηθή απφδνζε ησλ κειψλ ηεο κνλάδαο.

0,737

Βλζαξξχλσ ηελ θαηλνηφκν ζθέςε θαη ηηο δεκηνπξγηθέο ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα. 0,725
Βπηδεηθλχσ ελδηαθέξνλ γηα ηηο αλάγθεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα θάζε κέινπο
μερσξηζηά

0,712

Καζνξίδσ ηελ νξγάλσζε θαη ην ζπληνληζκφ ησλ δξάζεσλ κε ζηφρν ηελ
απνηειεζκαηηθφηεξε αμηνπνίεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, εμνπιηζκνχ θαη
πφξσλ.

0,710

Βθθξάδσ ηελ εκπηζηνζχλε κνπ ζηα κέιε ηεο κνλάδαο φηαλ βξίζθνληαη
αληηκέησπα κε δχζθνια έξγα.

0,682

πληνλίδσ ελέξγεηεο θαη ζπλεξγάδνκαη κε άιιεο κνλάδεο θαη θνξείο.

0,652

Οκαδνπνηψληαο ηηο κεηαβιεηέο θαη ππνινγίδνληαο ηε κέζε βαζκνινγία ηνπ παξάγνληα πνπ αλαθέξεηαη
ζηνλ βαζκφ εθαξκνγήο δηνηθεηηθψλ πξαθηηθψλ θαη εγεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ πξνθχπηεη φηη είλαη ζεκαληηθφο κε
Μ.Ο=4,35 θαη Σ.Ώ=0,44.
Πίλαθαο 6: Μέζε βαζκνινγία ηεο εθαξκνγήο δηνηθεηηθψλ πξαθηηθψλ θαη εγεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ
Μ.Ο.

Σ.Ώ.

Βπηδεηθλχσ ελδηαθέξνλ γηα ηηο αλάγθεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα
θάζε κέινπο μερσξηζηά

4,31

0,57

Βθθξάδσ ηελ εκπηζηνζχλε κνπ ζηα κέιε ηεο κνλάδαο φηαλ
βξίζθνληαη αληηκέησπα κε δχζθνια έξγα.

4,28

0,65

Καζνξίδσ ηελ νξγάλσζε θαη ην ζπληνληζκφ ησλ δξάζεσλ κε
ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αμηνπνίεζε αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ, εμνπιηζκνχ θαη πφξσλ.

4,32

0,62

Βπαηλψ ηελ απνηειεζκαηηθή απφδνζε ησλ κειψλ ηεο κνλάδαο.

4,49

0,58

Βλζαξξχλσ ηελ θαηλνηφκν ζθέςε θαη ηηο δεκηνπξγηθέο ιχζεηο ζε
4,51
πξνβιήκαηα.

0,65

πληνλίδσ ελέξγεηεο θαη ζπλεξγάδνκαη κε άιιεο κνλάδεο θαη
θνξείο.

4,11

0,80

Βιέγρσ ηελ πξφνδν θαη ηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο.

4,14

0,68

Βλζαξξχλσ ηα κέιε λα δνθηκάζνπλ λέεο κεζφδνπο θαη λα κάζνπλ
4,44
πψο κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ απφδνζή ηνπο.

0,63

Αηνηθεηηθέο πξαθηηθέο/εγεηηθέο ζπκπεξηθνξέο

0,44

4,35

ΤΕΖΣΖΖ- ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Δ αμηνπνίεζε λέσλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο επηρεηξεί ηνλ
επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Ο εθπαηδεπφκελνο δελ αληηκεησπίδεηαη πιένλ σο παζεηηθφο
απνδέθηεο πιεξνθνξηψλ θαη ζπκβάιιεη ζηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία
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απνηειψληαο κέινο νκάδαο, εξγάδεηαη νκαδνζπλεξγαηηθά, νηθνδνκψληαο ηε γλψζε, αθφκα θαη έμσ απφ ηα φξηα
ηεο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο. Οη πιαηθφξκεο ειεθηξνληθήο εθπαίδεπζεο εληάζζνληαη ζηα πιαίζηα ηεο
εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο φπνπ ν εθπαηδεπφκελνο, ζπκκεηέρεη ελεξγά, αλαιακβάλνληαο πξσηεχνληα ξφιν,
αλαδεηψληαο ηξφπνπο επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ, εθαξκφδνληαο λέεο ηδέεο κε ηελ θαηάιιειε θαζνδήγεζε,
ζπκβάιινληαο ζηε δεκηνπξγία απνζεηεξίνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ.
Δ ρξήζε πιαηθνξκψλ ειεθηξνληθήο εθπαίδεπζεο ρξεζηκνπνηείηαη ζε πςειφ πνζνζηφ απφ ηα θαηψηεξα
ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ επηκφξθσζή ηνπο, θαζψο ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο επειημίαο ζηε κάζεζε,
δίρσο ηνπο ρσξνρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο ηεο παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο. Χζηφζν ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε
ζρνιηθή θαζεκεξηλφηεηα ζε πεξηνξηζκέλν βαζκφ θαη ζε επηκέξνπο καζεζηαθά αληηθείκελα, θπξίσο θαηά ηελ
εθαξκνγή θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ.
πκπεξαζκαηηθά κεηά ηελ επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, πξνθχπηεη φηη
νη επηδξάζεηο ηεο δηαδηθηπαθήο κάζεζεο αλαιχνληαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο φπνπ νη εθπαηδεπηηθέο θαη
δηνηθεηηθέο επηδξάζεηο είλαη ζεηηθέο θαη ηδηαίηεξα πςειέο, ελψ νη ηερλνινγηθέο θαη επηθνηλσληαθέο επηδξάζεηο
είλαη αξλεηηθέο. Οη δηεπζπληέο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πιαηθφξκεο ειεθηξνληθήο
εθπαίδεπζεο, εζηηάδνληαο ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζε λέεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη δηνίθεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο
κνλάδαο θαη αθνινχζσο ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηηο ειεθηξνληθέο πιαηθφξκεο, θαζψο θαη ηα θαηλνηφκα
πξνγξάκκαηα (Fullan, 2007;Tsoulis, Tsolakidis & Mitkas, 2013). Οη πεξηζζφηεξνη δελ έρνπλ πηνζεηήζεη θάπνηα
πιαηθφξκα ειεθηξνληθήο εθπαίδεπζεο ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (Vosniadou &
Kollias, 2001 ; Ofsted, 2004 ; Jimoyiannis & Komis, 2007; Tondeur, van Keer, van Braak & Valcke, 2008) θαη
αλαθέξνπλ σο θπξηφηεξε αηηία ηνλ πεξηνξηζκέλν ρξφλν ησλ καζεηψλ κεηά ην ζρνιείν ζε πνιχ πςειφ πνζνζηφ
45%. Ώξθεηά πςειφ είλαη ην πνζνζηφ απηψλ πνπ δε γλσξίδνπλ ηελ χπαξμή ηνπο, ελψ αξθεηά ρακειφηεξν είλαη
ην πνζνζηφ ησλ δηεπζπληψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πςειφ θφζηνο ζπγθξηλφκελν κε ηα καζεζηαθά νθέιε απφ ηε
ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ πιαηθνξκψλ εθπαίδεπζεο.
Τπάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηνλ παξάγνληα δηνηθεηηθψλ πξαθηηθψλ θαη εγεηηθψλ
ζπκπεξηθνξψλ θαη ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο, φηαλ πηνζεηείηαη ην κεηαζρεκαηηζηηθφ κνληέιν εγεζίαο, φπνπ
ελζαξξχλνληαη νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ πηνζέηεζε θαηλνηφκσλ δξάζεσλ θαη ιακβάλνπλ κέξνο ζηε ιήςε
απνθάζεσλ (Κιάδεο, 2017). Σα ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ θαζεκεξηλή ρξήζε ησλ ΣΠΒ πξνάγνπλ ηελ
πηνζέηεζε θαηλνηφκσλ πξαθηηθψλ απφ ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ (Παζηαξδήο, 2004).
Χζηφζν, ηα αίηηα ηεο πεξηνξηζκέλεο ρξήζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πιαηθνξκψλ εληνπίδνληαη ζηηο ειιηπείο
γλψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζην θφζηνο ηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ, θαζψο θαη
ζηνλ ζπγθεληξσηηθφ ραξαθηήξα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, φπνπ νη δπλαηφηεηεο ησλ δηεπζπληψλ γηα ηελ
πηνζέηεζε θαηλνηφκσλ πξαθηηθψλ είλαη πεξηνξηζκέλεο, θαζψο απαηηείηαη επηπιένλ ρξφλνο ελαζρφιεζεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ πνπ αλαιψλεηαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ.
Βπηπιένλ ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, απνηειεί
κείδνλνο ζεκαζίαο πξνηεξαηφηεηα, θαζψο νη εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο είλαη ξαγδαίεο.
Βλ θαηαθιείδη παξαηεξείηαη αληίθαζε ησλ ζηάζεσλ θαη αληηιήςεσλ ησλ δηεπζπληψλ πξσηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηηο ειεθηξνληθέο πιαηθφξκεο εθπαίδεπζεο, θαζψο ηηο αμηνινγνχλ ζεηηθά θαη ηηο
αμηνπνηνχλ ζε πεξηνξηζκέλν βαζκφ (Fullan, 2007). Βπηζεκαίλεηαη γηα αθφκα κία θνξά ν θαζνξηζηηθφο ξφινο ηεο
θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί νπνηαδήπνηε αιιαγή- κεηαξξχζκηζε- θαηλνηνκία ζην δεκφζην
δεκνηηθφ ζρνιείν.
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Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΣΧΝ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΣΖ
ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

Πεηξνχια Γ. Αγαζνληθηάδνπ,
Βθπαηδεπηηθφο ΐ΄ζκηαο Βθπαίδεπζεο, Θενιφγνο, PhD. Θενινγίαο ηνπ ΏΠΘ
MA. ζηελ «Οξγάλσζε θαη Αηνίθεζε ζηελ Βθπαίδεπζε» ηεο ΏΠΏΕΣΒ
Θεζζαινλίθε, Κεληξηθή Μαθεδνλία Βιιάδαο
email: ag_petr@otenet.gr

ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Βίλαη ζεκαληηθφο ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ ξφινπ ηνπ ζρνιείνπ, ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη
ηεο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο. Σν ζρνιείν νθείιεη λα ελεξγνπνηήζεη ηε δηδαθηηθή-καζεζηαθή δηαδηθαζία
μεπεξλψληαο λννηξνπίεο ηνπ παξαδνζηαθνχ ηνπ ξφινπ. Ο εθπαηδεπηηθφο δελ κπνξεί λα ζπλερίζεη λα δηδάζθεη
βάζεη ηνπ δαζθαινθεληξηθνχ κνληέινπ, σο πξφηππν απζεληίαο, Γεληθά, νη παηδαγσγηθέο αξρέο πεξί ελεξγνχ
ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ ζηε κάζεζε, ζχλδεζεο ηεο ζεσξίαο κε ην βίσκα, αλάπηπμεο ηεο θξηηηθήο θαη
δεκηνπξγηθήο ζθέςεο, δεκηνχξγεζαλ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ ηξφπσλ δηδαζθαιίαο κε
απνηειεζκαηηθέο κεζνδνινγηθέο πξνηάζεηο.
Καζψο ινηπφλ ε αλαδηάξζξσζε ηνπ ζεκεξηλνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο σο πξνο ηελ νξγάλσζε, ην
πεξηερφκελν, ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, ηα απνηειέζκαηα ζηε κφξθσζε ησλ λέσλ ηνπ κέιινληνο είλαη αλαγθαία
πεξηζζφηεξν απφ πνηέ, ε παξνχζα εηζήγεζε επηβεβαηψλεη ηελ άπνςε παιαηφηεξσλ θαη ζχγρξνλσλ παηδαγσγψλ
γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηεο ζεαηξηθήο παηδείαο ζην σξνιφγην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη γεληθά ζηε
ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.
ην πιαίζην έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ εαξηλή πεξίνδν ηνπ 2018 κε ηελ επηζηεκνληθή κέζνδν
ηεο πνηνηηθήο αλάιπζεο ησλ επξεκάησλ ησλ ζπλεληεχμεσλ, ζε εξεπλεηηθφ δείγκα δέθα αηφκσλ, πέληε
δηεπζπληψλ θαη πέληε εθπαηδεπηηθψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δπηηθήο
Θεζζαινλίθεο, πξνέθπςαλ απνηειέζκαηα πνπ αλαδεηθλχνπλ ηελ ειιηπή έσο θαη αλχπαξθηε επηκφξθσζε ησλ
δηεπζπληψλ θαη ελ κέξεη θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ηε ζεαηξηθή ηέρλε, θαζψο θαη ηελ ππνηππψδε
εθαξκνγή αλάινγσλ πξνγξακκάησλ ζηα ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σα επξήκαηα επηζεκαίλνπλ
ηνλ ζεκαίλνληα ξφιν δηεπζπληψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ζηε δεκηνπξγία θαηλνηνκηθνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο θαη
απνηππψλνπλ ηα παηδαγσγηθά νθέιε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζεάηξνπ γηα ηνπο καζεηέο, ζηνπο νπνίνπο δίλεηαη ε
δπλαηφηεηα λα μεπεξάζνπλ ηα ζηελά φξηα ηεο ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη λα αμηνπνηήζνπλ ηε γλψζε πξνο
φθεινο δηθφ ηνπο θαη ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ.
Βηδηθφηεξα, ε παξνχζα εηζήγεζε αλαθνηλψλεη ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο δπηηθήο Θεζζαινλίθεο, φζνλ αθνξά ηνλ ζεζκηθφ θαη νπζηαζηηθφ ξφιν ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο ζηελ εδξαίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο ηνπ ζεάηξνπ. πγθεθξηκέλα, απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ εξεπλήζεθαλ ηα θξηηήξηα επηινγήο, νη δπζθνιίεο θαη νη ελέξγεηεο ησλ δηεπζπληψλ πνπ αθνξνχλ
ηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ θαη δε ηεο ζεαηξηθήο ηέρλεο. Δ εηζήγεζε κε ηηο ζεσξεηηθέο
ηνπνζεηήζεηο θαη θπξίσο κε ηα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο επηδηψθεη λα πξνβιεκαηίζεη ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα
φζνλ αθνξά ην δήηεκα ηεο παηδαγσγηθήο θαη παηδεπηηθήο επίδξαζεο ηνπ ζεάηξνπ.
Λέμεηο-Κιεηδηά: ζεαηξηθή ηέρλε, δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, θαηλνηνκία, εγεζία, δηεπζπληήο,
εθπαηδεπηηθφο
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ΔΗΑΓΧΓΖ
Δ εθπαίδεπζε σο έλα θνκκάηη ηνπ πνιηηηζκνχ είλαη έλαο ζεζκφο πνπ δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν
ζηηο εμειίμεηο, γηαηί πξνεηνηκάδεη ηα παηδηά γηα ηελ έληαμή ηνπο ζηελ θνηλσλία, επηδηψθεη λα δηακνξθψζεη
ελεξγνχο πνιίηεο κε θξηηηθή ζθέςε πνπ κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ θαη λα ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη λα
επηιχνπλ πξνβιήκαηα βξίζθνληαο δηεμφδνπο ζηε δσή. Βπηπιένλ, είλαη ζεκαληηθφ νη λένη λα εθπαηδεπηνχλ κε
ηέηνην ηξφπν ψζηε λα πνξεχνληαη κε ηα αλζξσπηζηηθά ηδεψδε θαηαλνψληαο ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνπο άιινπο.
πλεπψο, είλαη ζεκαληηθφο απφ ηε κηα ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ ξφινπ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
θαη απφ ηελ άιιε ε δηακφξθσζε ηζρπξψλ δηακαζεηηθψλ ζρέζεσλ. Σν ζρνιείν νθείιεη λα ελεξγνπνηήζεη ηε
δηδαθηηθή-καζεζηαθή δηαδηθαζία μεπεξλψληαο λννηξνπίεο ηνπ παξαδνζηαθνχ ηνπ ξφινπ κέζα απφ ηε καθξά
ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζεζκνχ. Ο εθπαηδεπηηθφο δελ κπνξεί λα ζπλερίζεη λα δηδάζθεη βάζεη ηνπ
δαζθαινθεληξηθνχ κνληέινπ, σο πξφηππν απζεληίαο, δηαλνεηηθήο θαη εζηθήο αξεηήο, κε πξνγξακκαηηζκφ,
επηδηψθνληαο λα εμαζθαιίζεη ηελ «νκαιή» εμέιημε ηνπ καζήκαηνο πεξηνξίδνληαο ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ
εθπαηδεπφκελσλ (Παπαδφπνπινο, 2012: 179).
Με αθνξκή ηνπο παξαπάλσ πξνβιεκαηηζκνχο γηα ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ζηφρσλ θαη αξρψλ ζηε
δηδαζθαιία θαη ηξφπσλ πξνζέγγηζεο ηεο κάζεζεο, ε παξνχζα εηζήγεζε πξνζεγγίδεη ην εθπαηδεπηηθφ ζέαηξν σο
κία πξφηαζε αλαγθαία γηα ηε καζεζηαθή πξάμε. Σα ζέαηξν απφ ηελ αξραηφηεηα επηηέιεζε παηδεπηηθνχ
ραξαθηήξα ιεηηνχξγεκα κε ζθνπφ ηελ θξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο θαηάζηαζεο θαη
επηδηψθνληαο ζην βάζνο ηε βειηίσζε ηνπ αηνκηθνχ θαη ζπιινγηθνχ επηπέδνπ δσήο. Κπξίσο ηνλ 20φ αηψλα ζε
ζπλδπαζκφ κε ηηο λέεο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο, αλαπηχρζεθαλ πνιιέο ζεσξίεο γηα ηε ζπκβνιή ηεο ζεαηξηθήο
ηέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη αλαδεηήζεθαλ ηξφπνη γηα ηελ αμηνπνίεζή ηεο (Παπαδφπνπινο, 2012: 38).
Δ αλαγθαηφηεηα ηεο ζεαηξηθήο παηδείαο ζηελ εθπαίδεπζε γίλεηαη φιν θαη πην επηηαθηηθή. Παξφηη ην
ζέαηξν/δξάκα ζηα ηειεπηαία αλαιπηηθά πξνγξάκκαηαηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πξνηείλεηαη σο
βησκαηηθή επαθή κε ην αληηθείκελν δηδαζθαιίαο ζηα καζήκαηα ησλ Ώξραίσλ Βιιεληθψλ, ηεο Εζηνξίαο, ησλ
Νέσλ Βιιεληθψλ, ησλ Θξεζθεπηηθψλ, κε δξακαηνπνίεζε θεηκέλνπ, παηρλίδηα ξφισλ, δξακαηηθέο ηερληθέο,
απηνζρεδηαζκνχο πάλσ ζην δηδαθηηθφ αληηθείκελν, σζηφζν ην ζέαηξν αθφκε αληηκεησπίδεηαη πεξηζηαζηαθά, σο
ςπραγσγηθφ παηρλίδη θαη φρη σο εξγαιείν γλσζηηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο ή θνηλσληθήο παξέκβαζεο. Δ
αμηνπνίεζε ηεο ζεαηξηθήο ηέρλεο δε ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ εθαξκνγή ζεαηξηθψλ ηερληθψλ ζηελ
ηάμε, αιιά κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε πνηθίιεο θαηλνηφκεο δξαζηεξηφηεηεο (Σζελέ, θ.ά., 2009: 57-65). Δ
παξνχζα εηζήγεζε επηβεβαηψλεη ηελ άπνςε παιαηφηεξσλ θαη ζχγρξνλσλ παηδαγσγψλ γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο
εθαξκνγήο ηεο ζεαηξηθήο παηδείαο ζην σξνιφγην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη γεληθά ζηε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο.
‟ απηήλ ηελ πξνζπάζεηα θαζνξηζηηθφο είλαη ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Σν φξακα
ελφο ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ, πνπ ζα κεηαηξαπεί απφ ηππηθφ θαη ζπρλά αληαξφ πεξηβάιινλ παξαγσγήο
παξαδνζηαθήο γλψζεο ζε πεξηβάιινλ πνιπδεκηνπξγηθφ θαη ζχλζεην, θαη ζα αλαβαζκίζεη ηνπο καζεηέο απφ
παζεηηθνχο δέθηεο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ζε παξαγσγνχο πνιηηηζκνχ, δελ κπνξεί λα πξαγκαησζεί απφ ηε
δνπιεηά ιίγσλ κφλν εθπαηδεπηηθψλ. Δ λννηξνπία ελφο κεηαζρεκαηηζηηθνχ εγέηε-δηεπζπληή, πνπ ελζαξξχλεη
εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο ζε πξσηνπφξεο δξάζεηο θαη θαηλνηφκεο πξσηνβνπιίεο, φπσο απηή ηνπ ζεάηξνπ,
είλαη ηθαλή λα δηακνξθψζεη λέεο απφςεηο θαη ζηάζεηο δσήο θαη λα κεηαζρεκαηίζεη έλα θιεηζηφ ζρνιείν ζε έλα
αλνηθηφ πεξηβάιινλ δηαθίλεζεο ηδεψλ θαη πνιηηηζηηθήο έθθξαζεο θαη ζε θπηψξην νινθιεξσκέλσλ
πξνζσπηθνηήησλ. Κάηη ηέηνην φκσο απαηηεί λα κελ είλαη πξνζθνιιεκέλνο ζηνλ δηνηθεηηθφ ξφιν θαη ζε
παξσρεκέλεο απφςεηο. (Sergiovanni &Starrat, 2002‧ Lilly, 1989).
Δ παξνχζα εηζήγεζε απνηειεί κέξνο ηεο έξεπλαοπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ εαξηλή πεξίνδν ηνπ 2018
κε ηελ επηζηεκνληθή κέζνδν ηεο πνηνηηθήο αλάιπζεο ησλ επξεκάησλ ησλ ζπλεληεχμεσλ. Αείγκα ηεο έξεπλαο
απνηέιεζαλ πέληε δηεπζπληέο θαη πέληε εθπαηδεπηηθνί ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
δπηηθήο Θεζζαινλίθεο. Δ ζπγθεθξηκέλε εηζήγεζε παξνπζηάδεη ηηο αληηιήςεηο ησλ δηεπζπληψλ ηεο
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δπηηθήο Θεζζαινλίθεο, φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ καζεηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ θαη δε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζεάηξνπ, έηζη φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηηο απαληήζεηο ησλ
εξσηεζέλησλ εθπαηδεπηηθψλ. Μέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο δηεξεπλήζεθαλ ηα θξηηήξηα επηινγήο θαη νη ελέξγεηεο
ησλ δηεπζπληψλ. Ώπφ ηα απνηειέζκαηα ησλ επξεκάησλ αλαδεηθλχεηαη ε ειιηπήο έσο αλχπαξθηε επηκφξθσζε
θαη βησκαηηθή εκπεηξία ησλ δηεπζπληψλ αλαθνξηθά κε ηε ζεαηξηθή ηέρλε, θαζψο θαη ε ππνηππψδεο εθαξκνγή
αλάινγσλ πξνγξακκάησλ. Βπηπιένλ, επηζεκαίλεηαη ν ζεκαληηθφο ξφινο ησλ δηεπζπληψλ ζηε δεκηνπξγία
θαηλνηνκηθνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο θαη απνηππψλνληαη ηα παηδαγσγηθά νθέιε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζεάηξνπ γηα
ηνπο καζεηέο, ζηνπο νπνίνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα μεπεξάζνπλ ηα ζηελά φξηα ηεο ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο
θαη λα αμηνπνηήζνπλ ηε γλψζε πξνο φθεινο δηθφ ηνπο θαη ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ.Χο πξνο ηε δνκή, ε εξγαζία
θαηαξράο ρσξίζηεθε ζε δχν κέξε, ην ζεσξεηηθφ θαη ην εξεπλεηηθφ.

946

1st International Congress on Management of Educational Units
December 7-9, 2018, Thessaloniki, Greece

Σέινο, ε βηβιηνγξαθηθή δηεξεχλεζε αλέδεημε κειέηεο πνπ αθνξνχλ είηε ηελ παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή
ζθνπηκφηεηα ηεο ζεαηξηθήο ηέρλεο, είηε ηνλ ξφιν ηνπ δηεπζπληή ζε ζρέζε κε ηελ εηζαγσγή ηεο θαηλνηνκίαο ζην
ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Χζηφζν, δελ εληνπίζηεθε ζρεηηθή κειέηε πνπ λα ζπζρεηίδεη ην εθπαηδεπηηθφ ζέαηξν κε ηνλ
ξφιν πνπ κπνξεί λα παίμεη ν Αηεπζπληήο εηζάγνληαο θαηλνηφκεο δξάζεηο θαη αμηνπνηψληαο ηε ζεαηξηθή ηέρλε κε
ζθνπφ λα πξναρζεί κηα λέα ζρνιηθή θνπιηνχξα.
ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ – ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ
1. Γηεπζπληήο θαη θαηλνηφκεο δξάζεηο
Δ δηαδηθαζία κηαο θαηλνηνκίαο απφ ηε ζχιιεςή ηεο κέρξη ηελ εθαξκνγή θαη ηελ θαζηέξσζή ηεο είλαη
αλακθίβνια κηα ζεκαληηθή πξφθιεζε γηα ηε ζρνιηθή εγεζία. ην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο απηήο
δεκηνπξγνχληαη ζρέζεηο αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηνλ Αηεπζπληή θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρεη ππφ ηε
δηνίθεζή ηνπ. Πνιινί εξεπλεηέο πηζηεχνπλ φηη νη ζρνιηθνί εγέηεο πξέπεη λα παίδνπλ ηνλ θεληξηθφ ξφιν ζηελ
εθαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιαγψλ θαη ζηα ζρέδηα ζρνιηθήο αλάπηπμεο θαη θαηλνηνκηψλ (Cheng, 2003).
Μηα πνιχ ηζρπξή εγεζία είλαη απαξαίηεηε γηα λα αληηκεησπηζηνχλ ηα πξνβιήκαηα ηεο αιιαγήο θαη ησλ
θαηλνηνκηψλ. Σα ζεκαληηθά πξνζφληα ησλ δηεπζπληψλ είλαη λα έρνπλ θαηλνηφκεο ηδέεο, αιιά θαη λα θαηαλννχλ
ζσζηά ηε δηαδηθαζία ηεο αιιαγήο, πξνθεηκέλνπ λα ηε δηαρεηξηζηνχλ ζσζηά. Μφλν ηφηε ζα είλαη ζε ζέζε λα
εθαξκφδνπλ ηηο αιιαγέο θαη λα νδεγνχλ ηα ζρνιεία ηνπο ζηε βειηίσζε (Louis, 2003).
Ο ζρνιηθφο εγέηεο θαζνδεγεί ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ θαη επηπιένλ ηνπο εκπιέθεη ζηε δεκηνπξγία θνηλνχ
νξάκαηνο θαη ζηφρσλ παξαθηλψληαο ηνπο έηζη γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ θνηλνχ ζθνπνχ ηνπο (Zimmermann,
2004). Αίλεη έκθαζε φρη κφλν ζηε κφξθσζε ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζηε κνλάδα ηνπ, αιιά θαη ζηελ
επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάδεηαη. Θέηεη ηνλ εαπηφ ηνπ σο παξάδεηγκα πξνο
κίκεζε, ψζηε λα σζεί ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ λα αλαδεηνχλ ζπλερψο ηελ θαηάθηεζε λέσλ γλψζεσλ θαη
δεμηνηήησλ (Παξαζθεπά & Παπαγηάλλε, 2008). Με ηηο ελέξγεηέο ηνπ ελζαξξχλεη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ λα
παίξλνπλ πξσηνβνπιίεο γηα ηε ζχιιεςε θαη ηελ εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ. Μαδί ηνπο ζπδεηάεη θαη αλαδεηά
ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ, θαζψο βιέπεη ηνλ εαπηφ ηνπ σο ζπκπαξαζηάηε θαη ζπλεξγάηε. Με
άιια ιφγηα έιθεη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ πξνο ηνπο ζηφρνπο θαη δελ ηνπο σζεί εμαλαγθαζηηθά πξνο ζ‟ απηνχο.
2. Ο εθπαηδεπηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ Θεάηξνπ/Γξάκαηνο σο εξγαιείνπ κεηαζρεκαηίδνπζαο
κάζεζεο
ζνη βηψλνπλ ην ζέαηξν αλαθαιχπηνπλ λέεο δεκηνπξγηθέο πηπρέο ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο,
εμειίζζνπλ ηνλ θξηηηθφ ζηνραζκφ, αλαπξνζδηνξίδνπλ ηηο ήδε θεθηεκέλεο γλψζεηο ηνπο, ηξνπνπνηνχλ ηε ζηάζε
δσήο ηνπο, αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο θαη φια απηά επηβεβαηψλνπλ ηελ πξαγκάησζε ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο
κάζεζεο.
Ο Γξακκαηάο (2004: 62-66) αλαθέξεη φηη νη βαζηθνί ζηφρνη ηνπ ζρνιηθνχ ζεάηξνπ είλαη νη εμήο παξαθάησ:
 Δ απφθηεζε ζεσξεηηθήο γλψζεο κε ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο ζεαηξηθήο δεκηνπξγίαο θαη ηελ αλάπηπμε
ηεο θαιιηηερληθήο έθθξαζεο ησλ καζεηψλ θάησ απφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο.
 Δ ςπρηθή θαη πλεπκαηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ, ε θαηάθηεζε ηεο απηνζπλεηδεζίαο, ε δηακφξθσζε ηεο
πξνζσπηθφηεηαο θαη ε αλάπηπμε ηεο θνηλσληθφηεηαο κέζα ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ.
 Δ βησκαηηθή κάζεζε είηε κε ηελ ελζσκάησζε ηνπ ζεάηξνπ ζηε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο σο δηδαθηηθή
κεζνδνινγία είηε κε ηελ αλάπηπμε ηεο ζεαηξηθήο ηέρλεο ζηηο δνκέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.
 Δ ελεξγνπνίεζε ηνπ εζσηεξηθνχ θφζκνπ ησλ καζεηψλ θαη ε ειεχζεξε έθθξαζε θαη επηθνηλσλία παξάιιεια
κε ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη ησλ καζεκάησλ δηδαζθαιίαο.
3. Δηζαγσγή ηεο θαηλνηνκίαο ηνπ Θεάηξνπ/Γξάκαηνο ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε (Αλαιπηηθά
Πξνγξάκκαηα, ρνιηθά Δγρεηξίδηα, Πνιηηηζηηθά Πξνγξάκκαηα)
Σν ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δελ κπνξνχζε παξά λα αθνινπζήζεη ηηο εμειίμεηο ησλ άιισλ
επξσπατθψλ ρσξψλ θαη λα εληάμεη ην ζέαηξν/δξάκα ζηελ ηππηθή εθπαίδεπζε. Σν 1990 ην Τπνπξγείν Παηδείαο
(Π.Α. 132/1990) εληάζζεη ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηελ Ώηζζεηηθή Ώγσγή πνπ πεξηιακβάλεη ην Θέαηξν, ηε
Μνπζηθή θαη ηελ Βηθαζηηθή Ώγσγή. Σν 1993 κε βηβιίν ηεο Θεαηξηθήο Ώγσγήο ζην Αεκνηηθφ πξνηείλεηαη ην
ζεαηξηθφ παηρλίδη θαη ε δξακαηνπνίεζε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Σν 1995 θαη γηα κηα δεθαεηία
εθαξκφζηεθε ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ην πνιηηηζηηθφ πξφγξακκα Μειίλα-Βθπαίδεπζε θαη Πνιηηηζκφο κε
έκθαζε ζην ζέαηξν, ηε κνπζηθή, ηνλ ρνξφ, ηελ θίλεζε. χκθσλα κε ην Βληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ
πνπδψλ ηνπ 1997-1999 (ΒΠΠ) εηζήρζε ε Θεαηξηθή Ώγσγή ζηηο Β΄ θαη η΄ ηάμεηο ηνπ Αεκνηηθνχ, ζηηο ηξεηο
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ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ζηελ Ώ΄ ηνπ Βληαίνπ Λπθείνπ (Τπνπξγηθή Ώπφθαζε Γ2/3864, ΦΒΚ 1645/24-08-1999:
21653-21682). Σν ζρνιηθφ έηνο 2013-14 ηξνπνπνηήζεθε ην σξνιφγην πξφγξακκα ηεο Ώ΄ Γεληθνχ Λπθείνπ θαη
ησλ Ώ΄ θαη ΐ΄ ηνπ Βζπεξηλνχ Λπθείνπ, θαζψο επαλήιζε ην κάζεκα ηεο Ώηζζεηηθήο Ώγσγήο σο κάζεκα
Βπηινγήο κε ηελ νλνκαζία Καιιηηερληθή Παηδεία θαη πεξηιάκβαλε ηα αληηθείκελα Βηθαζηηθά, Μνπζηθή,
ηνηρεία Θεαηξνινγίαο (Τπνπξγηθή εγθχθιηνο 129534/Γ2/16-09-2013).
ήκεξα ην ζέαηξν απνπζηάδεη σο ηδηαίηεξν αληηθείκελν απφ ην ηππηθφ σξνιφγην πξφγξακκα ηεο
Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο. πγθεθξηκέλα, εθηφο απφ ηηο ζρνιηθέο γηνξηέο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα
ζεζκνζεηεκέλα Πνιηηηζηηθά Πξνγξάκκαηα, θαηά ηα νπνία νη καζεηέο εκςπρψλνληαη λα παξαζηήζνπλ απηνχζηα
ζεαηξηθά έξγα ή δηαζθεπέο ή θαη έξγα πνπ έρνπλ ζπγγξάςεη. Δ ζεκαηνινγία ησλ Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ
πεξηιακβάλεη ην ζεαηξηθφ θαη κνπζηθφ/ρνξεπηηθφ εξγαζηήξην, ην εηθαζηηθφ εξγαζηήξην, ην ινγνηερληθφ
εξγαζηήξην, ηα πξνγξάκκαηα πξνψζεζεο ηεο αλάγλσζεο, ην παηρλίδη, ηε ιέζρε θσηνγξαθίαο, ηελ
θηλεκαηνγξαθηθή ιέζρε, ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα κέζα απφ ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηηο ηέρλεο. Σέηνηνπ είδνπο
πξνγξάκκαηα ησλ ρνιηθψλ Αξαζηεξηνηήησλ ζηνρεχνπλ ζηε δηακφξθσζε ελεξγψλ θαη θξηηηθά ζθεπηφκελσλ
πνιηηψλ πνπ ζα θαιιηεξγνχλ βαζηθέο αξρέο φπσο είλαη ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε, ε βησκαηηθή θαη αλαθαιππηηθή
κάζεζε, ε δεκηνπξγηθή θαη ειεχζεξε έθθξαζε, ε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ησλ ζεκάησλ.
4. Δθπαηδεπηηθνί θαη Γηεπζπληήο σο εκςπρσηέο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Γξάκαηνο
Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηε ζεαηξηθή ηέρλε θαη λα
απνθηήζνπλ ζεαηξηθή εκπεηξία απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην εθπαηδεπηηθφ δξάκα. Οη καζεηέο γηα λα
ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη κε επηηπρία ζηηο δξακαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζα πξέπεη ν εθπαηδεπηηθφο λα εμεγήζεη
ηνπο θνηλσληθνχο θαη ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε δξακαηηθή θαηάζηαζε, λα δεκηνπξγήζεη
αηκφζθαηξα εκπηζηνζχλεο θαη ζπλεξγαζίαο, ψζηε νη καζεηέο λα εθθξάζνπλ δηάθνξνπο δξακαηηθνχο
ραξαθηήξεο θαη ζπλαηζζήκαηα αλαπηχζζνληαο ςπρνθηλεηηθέο δεμηφηεηεο (Bolton: 1986).
Ο Αηεπζπληήο απφ ηελ πιεπξά ηνπ νθείιεη κε ηε ζηάζε ηνπ λα πείζεη γηα ηελ αλαγθαηφηεηα πινπνίεζεο
Καηλνηφκσλ Πξνγξακκάησλ. Γηα λα ζπκβεί φκσο θάηη ηέηνην ρξεηάδεηαη πξσηίζησο ν Αηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο λα αλαγλσξίδεη φηη ζηα πιαίζηα ηνπ εγεηηθνχ ξφινπ ηνπ θαη ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμήο ηνπ
εληάζζεηαη θαη ε εθαξκνγή ζηξαηεγηθήο, πνπ ζα πξνσζεί ηελ πινπνίεζε ζρνιηθψλ θαηλνηφκσλ δξάζεσλ.
πλεπψο, ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ ζρεδηαζκνχ ηέηνησλ πξνγξακκάησλ απνηειεί ε δηεξεχλεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ
αλαγθψλ ηνπ Αηεπζπληή θαη ηνπ πιιφγνπ.
ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ
1. Πξνβιεκαηηθή, ζθνπφο θαη ζηφρνη ηεο έξεπλαο
ΐαζηθφο πξνβιεκαηηζκφο ηεο έξεπλαο πνπ δηεμήρζε ήηαλ λα επηζεκαλζεί εάλ πινπνηνχληαη ή φρη
θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα ζηα ζρνιεία δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη δε πξνγξάκκαηα πξναηξεηηθά πνπ
πξνάγνπλ ηε ζεαηξηθή αγσγή θαζψο θαη ν ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ.πλεπψο,
θεληξηθφο ζθνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα γίλεη θαλεξφ εάλ ν δηεπζπληήο ππνζηεξίδεη ελεξγά ηηο θαηλνηνκηθέο
δξαζηεξηφηεηεο θαη δε ηεο ζεαηξηθήο ηέρλεο, ζπκβάιινληαο ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο θαη ζηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπ έξγνπ ηεο. Βπηπιένλ, απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
επηδηψρζεθαλ ηα αθφινπζα:
-λα εληνπηζηεί ε δηάζεζε ησλ δηεπζπληψλ απέλαληη γεληθά ζηελ θαηλνηνκία
-λα δηαπηζησζεί εάλ νη δηεπζπληέο αλαιακβάλνπλ ηελ πξσηνβνπιία πινπνίεζεο δξάζεσλ πνπ
αμηνπνηνχλ ηελ θαηλνηνκία ηεο ηέρλεο ηνπ ζεάηξνπ
-λα δηαπηζησζεί ε γλψζε πνπ έρεη ν δηεπζπληήο γηα ηελ ελ ιφγσ θαηλνηνκία, ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηεο
θαη γηα ηα νθέιε ηεο ζεαηξηθήο ηέρλεο
-λα εληνπηζηνχλ νη δπζθνιίεο θαη νη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη δηεπζπληέο θαηά
ηελ εθαξκνγή νπνηαζδήπνηε θαηλνηνκίαο θαη εηδηθά ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνπ εμεηάδνπκε
-λα δηαπηζησζεί εάλ νη δηεπζπληέο θαηαβάιινπλ πξνζπάζεηεο λα ππεξπεδήζνπλ ηηο δπζθνιίεο θαη αλ
δεκηνπξγνχλ ζπλεξγαηηθφ θιίκα ζην ζχιινγν δηδαζθφλησλ γηα ηελ πινπνίεζε ελφο ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο
-λα δηαπηζησζεί εάλ αμηνπνηνχλ εθπαηδεπηηθνχο πνπ αλαιακβάλνπλ ηέηνηνπ είδνπο πξσηνβνπιίεο θαη
εάλ ηνπο ελζαξξχλνπλ ζηελ πινπνίεζε ελφο ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο
2. Δξεπλεηηθή κέζνδνο, εξγαιείν έξεπλαο, δείγκα, εξεπλεηηθά εξσηήκαηα
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Γηα ηελ αλάιπζε θαη επεμεξγαζία ηνπ εξεπλεηηθνχ πιηθνχ επηιέρηεθε λα ρξεζηκνπνηεζεί ε πνηνηηθή
αλάιπζε πεξηερνκέλνπ πνπ απνηειεί πνηνηηθή κέζνδν έξεπλαο, δηφηη ην εξεπλεηηθφ δείγκα ήηαλ πεξηνξηζκέλν
θαη ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα εξκελεχζεη ζε βάζνο απφςεηο θαη ζηάζεηο ησλ
ζπλεληεπμηαδφκελσλ.Βηδηθφηεξα, ρξεζηκνπνηήζεθε ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε (semi-structuredinterview), κηα
κνξθή αλάκεζα ζηελ απζηεξά δνκεκέλε ζπλέληεπμε θαη ζηελ ειεχζεξε, κε ηε δπλαηφηεηα ν ζπλεληεπθηήο λα
κπνξεί λα δηαθνξνπνηήζεη ηε δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ θαη λα κπνξεί λα δψζεη επεμεγήζεηο ζηνλ
ζπλεληεπμηαδφκελν, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί.
Σν δείγκα ησλ ζπλεληεχμεσλ απνηειείηαη ζπλνιηθά απφ 10 εξσηψκελνπο, πνπ φινη ηνπο ππεξεηνχλ ζηε
Αηεχζπλζε Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο Απηηθήο Θεζζαινλίθεο. Ώπ‟ απηνχο, 5 είλαη ελ ελεξγεία δηεπζπληέο, 4
είλαη ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνί θαη έλαο ζπλεληεπμηαδφκελνο είλαη εθπαηδεπηηθφο πνπ ππεξεηεί ηα ηειεπηαία έμη
ρξφληα ζηε ζέζε Τπεπζχλνπ Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Δ επηινγή ησλ ζρνιείσλ
δελ έγηλε κε ηε πξνυπφζεζε λα εθαξκφδνληαη ζ‟ απηά θαηλνηφκεο δξάζεηο ζεαηξηθήο ηέρλεο ή λα ππάξρεη
ππνρξεσηηθά πξνζσπηθή εκπεηξία ησλ κειψλ ηνπ πιιφγνπ. Σν δείγκα επηιέρηεθε κε βνιηθή δεηγκαηνιεςία.
Βπηιέρηεθαλ δειαδή άηνκα πνπ ήηαλ πξφζπκα γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ έξεπλα θαη ηα πεξηζζφηεξα ήηαλ
άκεζα ή έκκεζα γλσζηά ζηνλ ζπλεληεπθηή. ΐέβαηα, ζ‟ απηή ηελ πεξίπησζε ηα άηνκα δελ είλαη
αληηπξνζσπεπηηθά ηνπ πιεζπζκνχ θαη άξα δελ κπνξεί λα γίλεη γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηνλ επξχηεξν
πιεζπζκφ (Creswell, 2011: 182).Οη εξσηήζεηο ηνπ νδεγνχ ζπλέληεπμεο ηεο έξεπλαο ζηεξίρηεθαλ ζε ηξεηο
ζεκαηηθνχο άμνλεο κε εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, πνπ δηεξεπλνχλ ηηο απφςεηο ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ
εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζπκβνιή ησλ πξψησλ ζηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ δξάζεσλ θαη δε ζηελ αμηνπνίεζε ηεο
δξακαηηθήο ηέρλεο.
ηελ παξνχζα εηζήγεζε ζα παξνπζηαζηνχλ ηα απνηειέζκαηα ησλ ηξηψλ ζεκαηηθψλ αμφλσλ απφ ηηο
ζπλεληεχμεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ:
1. Άμνλαο Ώ΄: Ώληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνλ ξφιν ηνπ «δηεπζπληή-εγέηε» αλαθνξηθά κε ηελ εηζαγσγή
εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηφκσλ δξάζεσλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα.
2. Άμνλαο ΐ΄: Ώληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο ελέξγεηεο ησλ δηεπζπληψλ ζηε δηαδηθαζία εηζαγσγήο θαη
εθαξκνγήο ησλ θαηλνηφκσλ δξάζεσλ.
3. Άμνλαο Γ΄: Ώληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζηάζε ησλ δηεπζπληψλ ζε ζρέζε κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο
θαηλνηνκίαο ηεο ζεαηξηθήο ηέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε.
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Χο πξνο ηνλ ξφιν ηνπ «δηεπζπληή-εγέηε» ζε ζρέζε κε ηελ εηζαγσγή εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηφκσλ
δξάζεσλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα έρνπλ πξνθχςεη νη εμήο δηαπηζηψζεηο:
θηαγξαθείηαη έλα πνξηξαίην δηεπζπληή πνπ απέρεη πνιχ απφ ην πξφηππν ηνπ εγέηε. Μάιηζηα απφ ηελ
ηνπνζέηεζή ηνπο θαίλεηαη λα κελ έρνπλ ζαθή εηθφλα γηα ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ δηεπζπληή-εγέηε, έηζη φπσο
παξνπζηάδεηαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία: νξακαηηζηήο, δηεπζπληήο-εγέηεο, πνπ βάδεη ζηφρνπο λα
κεηαζρεκαηίζεη ην ζρνιείν.Οη εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ φηη ν δηεπζπληήο-εγέηεο παξά ηηο απμεκέλεο
αξκνδηφηεηεο δηνηθεηηθνχ ραξαθηήξα, νθείιεη λα κελ παξαβιέπεη ηνλ παηδαγσγηθφ ξφιν ηνπ θαη λα επηδηψθεη
καδί κε ηνπο πθηζηακέλνπο ηελ αιιαγή ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο κέζσ ησλ θαηλνηφκσλ δξάζεσλ. Ο δηεπζπληήοεγέηεο ρξεηάδεηαη λα έρεη φξακα γηα ην ζρνιείν ηνπ, λα δηνηθεί κε δεκνθξαηηθφηεηα, λα πξνβαίλεη ζηε ιήςε
απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ θαηλνηνκηθφηεηα, λα απνηειεί πξφηππν γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο θαη κε ηελ
πξνζσπηθφηεηα θαη ην ήζνο ηνπ λα θεξδίδεη ηνλ ζεβαζκφ θαη ηελ εθηίκεζε ησλ ζπλαδέιθσλ (Παπαλανχκ,
1995). Οη εθπαηδεπηηθνί αλαγλσξίδνπλ σο θχξην θνξέα πιεξνθφξεζεο γηα ηηο δξάζεηο ηνλ δηεπζπληή θαη
επηβεβαηψλνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπ ζηελ εθαξκνγή ηνπο. Μφλν έλαο εθπαηδεπηηθφο δειψλεη
ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηηο πξσηνβνπιίεο ηνπ δηεπζπληή, ελψ ηέζζεξηο ηνπνζεηνχληαη αξλεηηθά ραξαθηεξίδνληαο
ηνλ δηεπζπληή σο γξαθεηνθξάηε, ν νπνίνο απιά πξνσζεί ηηο εγθπθιίνπο ρσξίο λα δείρλεη θάπνην ελδηαθέξνλ.
Βθθξάδνπλ ηελ άπνςε φηη κφλνη ηνπο ελεκεξψλνληαη απφ ηηο εγθπθιίνπο, απφ ην δηαδίθηπν ή θαη κεηαμχ ηνπο
ιφγσ ησλ γλψζεψλ ηνπο απφ πξνεγνχκελεο δηαδηθαζίεο.
Χο πξνο ηε ζπζρέηηζε ησλ θαηλνηφκσλ δξάζεσλ κε ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
έξγνπ θαη κε ηηο δπζθνιίεο / πξνυπνζέζεηο θαηά ηελ δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηνπο έρνπλ πξνθχςεη ηα εμήο:
πγθιίλνπλ νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ηε ζχλδεζε ηεο πνηνηηθήο αλαβάζκηζεο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ κε ηελ εηζαγσγή θαηλνηφκσλ δξάζεσλ.Ο ξφινο ηνπ δηεπζπληή είλαη πνιχ ζεκαληηθφο,
αθνχ κε ηνπο ρεηξηζκνχο ηνπ ζα επλνήζεη ή ζα παξαθσιχζεη ηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ δξάζεσλ ή ζα
εμνκαιχλεη ηνπο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο. Οθείιεη λα είλαη ζε ζπλερή επαγξχπλεζε γηα λα εληνπίδεη ηα
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πξνβιήκαηα θαη λα πξνβεί ζηελ επίιπζή ηνπο, γηαηί έηζη ζα πιεζηάζεη ην πξφηππν ελφο Δγέηε.Οη εθπαηδεπηηθνί
ππεξηνλίδνπλ ηνλ ζεηηθφ ξφιν πνπ κπνξνχλ λα παίμνπλ νη ελέξγεηεο ησλ δηεπζπληψλ. ΐεβαηψλνπλ φηη, φηαλ
έρνπλ θαιή ζπλεξγαζία κε ηνλ δηεπζπληή ηνπο, δείρλνπλ επηζπκία λα ζπκκεηέρνπλ ζε θαηλνηφκεο δξάζεηο.
πλεπψο, ν δηεπζπληήο νθείιεη λα θαηαλνήζεη φηη κέζα απφ ηηο απφςεηο, ηηο δξάζεηο θαη ηηο παξαιείςεηο ηνπ έρεη
ηε δπλαηφηεηα λα επεξεάζεη ηε δηάζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ο ξφινο ηνπ δηεπζπληή ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ απνθηά βαξχλνπζα ζεκαζία θαη απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα θηλεηνπνίεζεο ησλ δξάζεσλ.
Χο πξνο ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία έρνπλ επηιερζεί νη θαηλνηφκεο δξάζεηο θαη σο πξνο ηε
δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπο, πξνθχπηνπλ ηα εμήο:
Καηαξράο, θαη ζηα δέθα ζρνιεία ηεο έξεπλαο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ δχν έσο θαη πέληε θαηλνηφκα
πξνγξάκκαηα, φια πξναηξεηηθά, εθηφο σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο. Ώπφ ηηο ζπλεληεχμεηο πξνέθπςε φηη
ηαπηίδνληαη νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θξηηεξίσλ γηα ηελ εηζαγσγή
θαηλνηφκσλ δξάζεσλ πνπ ελ κέξεη απνθαιχπηνπλ θαη ηε θπζηνγλσκία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Ώπηά
ζπζρεηίδνληαη είηε κε ηελ νκαιή ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο, είηε κε ηνπο καζεηέο θαη
αθνξνχλ παηδαγσγηθνχο ιφγνπο, ηελ θαιιηέξγεηα ηδεψλ, αμηψλ, ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ, είηε κε
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη αθνξνχλ ην έθδειν ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ζπκκεηνρή ζηηο δξάζεηο, είηε κε ηα
πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε ζρνιηθή κνλάδα ζχκθσλα κε ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο
ησλ καζεηψλ θαη ηα νπνία ρξήδνπλ δξαζηηθήο αληηκεηψπηζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Βίλαη
επράξηζην ην γεγνλφο φηη ε απφθαζε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ δελ εμαξηάηαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο
δπλαηφηεηεο θαη ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ ζρνιείνπ.
Βπίζεο, απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπκπεξαίλνπκε φηη α) ε εηζαγσγή θαηλνηφκσλ
πξνγξακκάησλ νθείιεηαη πξσηίζησο ζηηο πξσηνβνπιίεο ησλ θαζεγεηψλ γηα ελεκέξσζε, ελεξγνπνίεζε θαη
απνηειεζκαηηθή δξάζε, β) ε ειιηπήο ελεκέξσζε απφ ηνλ δηεπζπληή αζθεί επίδξαζε ζηε δηάζεζή ηνπο γηα
αλάιεςε δξάζεο θαη πηζαλφλ επζχλεηαη γηα ηνλ εθεζπραζκφ ηνπο θαη γ) νη δηεπζπληέο δελ μεθεχγνπλ απφ ηνλ
δηεθπεξαησηηθφ ραξαθηήξα ηνπ ξφινπ ηνπο θαη είλαη ηφζν πξνζθνιιεκέλνη ζηηο δηαηάμεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο
εγεζίαο, κε απνηέιεζκα λα κελ εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία εηζαγσγήο δξάζεσλ, εάλ πξνεγνπκέλσο δελ έρνπλ
παξαιάβεη ηελ αληίζηνηρε εγθχθιην.
Χο πξνο ηε γλψζε ησλ δηεπζπληψλ γηα ην Θέαηξν ζηελ Δθπαίδεπζε θαη ηε ζηάζε ηνπο
αλαθνξηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο ζεαηξηθήο
ηέρλεο έρνπλ πξνθχςεη ηα εμήο:
πσο δηαπηζηψζεθε απφ ηελ έξεπλα, απφ ηα πέληε ζρνιεία ησλ δηεπζπληψλ κφλν ζε έλα εθαξκφδεηαη
επαλεηιεκκέλα πξφγξακκα ζεαηξηθήο ηέρλεο. Βληνχηνηο, φινη νη ζπλεληεπμηαδφκελνη αλαγλσξίδνπλ ηελ
παηδαγσγηθή θαη παηδεπηηθή αμία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζεάηξνπ θαη εληζρχνπλ ηελ αλαγθαηφηεηά ηνπ. Οη γλψζεηο
θαη νη εκπεηξίεο ησλ δηεπζπληψλ γχξσ απφ ην ζέαηξν ζηελ εθπαίδεπζε είλαη ειάρηζηεο έσο
αλχπαξθηεο.Ώληηζέησο, νη εθπαηδεπηηθνί είραλ ιίγν πνιχ θάπνηα ζρέζε κε ηε ζεαηξηθή ηέρλε, αθνχ είηε είραλ
ιάβεη θάπνηνπ είδνπο επηκφξθσζε, είηε είραλ ζπκκεηάζρεη ζε αλάινγν πξφγξακκα σο ππεχζπλνη ή σο
ζπλεξγάηεο. Οη εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ φηη νη δηεπζπληέο γλσξίδνπλ ζεσξεηηθά γηα ηε καζεζηαθή
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θαηλνηνκίαο ηνπ ζεάηξνπ, φρη φκσο βησκαηηθά θαη γη‟ απηφ ζπληζηνχλ ηελ επηκφξθσζή
ηνπο ζην ελ ιφγσ αληηθείκελν, γηα λα κπνξνχλ λα ην ππνζηεξίμνπλ θαη λα ην αλαπηχμνπλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα.
Οη δηεπζπληέο ζεσξνχλ βαζηθφ θξηηήξην επηινγήο ηεο θαηλνηφκνπ δξάζεο ηεο ζεαηξηθήο ηέρλεο ηελ
νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα κελ ράλνληαη δηδαθηηθέο ψξεο θαη λα κελ
ηξνπνπνηείηαη ην πξφγξακκα (είηε γηαηί νη καζεηέο δελ κπνξνχλ λα παξακείλνπλ κεηά ην ζρνιείν ιφγσ
εμσδηδαθηηθψλ ππνρξεψζεσλ είηε γηαηί κεηαθηλνχληαη ζπρλά ζηα πιαίζηα ηεο δξάζεο), ψζηε λα κελ
δπζαξεζηνχληαη θάπνηνη θαζεγεηέο, γηαηί θάηη ηέηνην δηαζαιεχεη ην ήξεκν ζρνιηθφ θιίκα. Ώπηφο είλαη ν
βαζηθφο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο γηα λα κελ πινπνηεζεί έλα αλάινγν πξφγξακκα, θαζψο επίζεο θαη ε
αζπλέπεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ιφγσ θφξηνπ ππνρξεψζεσλ, ζρνιηθψλ ή/θαη εμσζρνιηθψλ, ε απξνζπκία
θαζεγεηψλ ή γνλέσλ λα ζπλεξγαζηνχλ ή λα ζηεξίμνπλ εζηθά ή πξαθηηθά ηελ πξνζπάζεηα ηεο νκάδαο, ε
δπζθακςία ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ν θφξηνο ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ε
δξάζε.
Γεληθά, απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νη δηεπζπληέο παξνπζηάδνληαη επηθπιαθηηθνί ή θαη
αδηάθνξνη κε ηέηνηνπ είδνπο θαηλνηνκία, γη‟ απηφ θαη δελ είλαη ηδηαίηεξα πξνηξεπηηθνί ή ελζαξξπληηθνί κε ηνπο
θαζεγεηέο πνπ αλαιακβάλνπλ αλάινγεο δξάζεηο. Αελ πηζηεχνπλ φηη θάπνηα δηθή ηνπο ελέξγεηα κπνξεί λα έρεη
απνηέιεζκα, αθνχ ην ίδην ην Τπνπξγείν Παηδείαο δελ πξνσζεί ην ζέαηξν ζηα Ώλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα
πνπδψλ, γη‟ απηφ επαθίνληαη ζηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο θαζεγεηέο θαη ηνπο καζεηέο.
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Πεξηνξίδνληαη λα ελζαξξχλνπλ ηνλ χιινγν θπξίσο ιεθηηθά, ηνλίδνληαο ηα νθέιε είηε γηα ηνπο καζεηέο, είηε γηα
ηελ θαιή θήκε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Οη εθπαηδεπηηθνί επηζεκαίλνπλ φηη ηειηθά ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε
ζπγθεθξηκέλε δξάζε ηνλ παίδεη ν εθπαηδεπηηθφο πνπ είλαη θαη ν ζηπινβάηεο ηεο πξνζπάζεηαο.
ΠΡΟΣΑΔΗ
Με βάζε ηα παξαπάλσ πνξίζκαηα γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη είλαη αλαγθαίν λα επαλαπξνζδηνξηζηεί ν
ξφινοηνπ δηεπζπληή, λα ζπζρεηηζηεί κε ηελ εηζαγσγή θαηλνηφκσλ δξάζεσλ θαη λα πξνζνκνηάζεη κε ην πξφηππν
ηνπ νξακαηηζηή δηεπζπληή-εγέηε πνπ βάδεη ζηφρνπο. Ώλακθηζβήηεηα, είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφο ν ξφινο ηνπ
δηεπζπληή αθνχ κε ηνπο ρεηξηζκνχο ηνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επλνήζεη ή λα παξαθσιχζεη ηελ αλάπηπμε
θαηλνηφκσλ δξάζεσλ ή θαη λα εμνκαιχλεη ηνπο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο θαη θαη‟ επέθηαζε λα επεξεάζεη κε
ηελ επαγγεικαηηθή θνπιηνχξαηνπ ηε ζηάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Βπηπιένλ, ε ειιηπήο θαηάξηηζεησλ
δηεπζπληψλζηα θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα θαη ε ζρεδφλ αλχπαξθηε γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ Θεάηξνπ ζηελ
Βθπαίδεπζε ππαγνξεχεη απφ ηε κηα ηε ζπζηεκαηηθή επηκφξθσζε ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη απφ
ηελ άιιε ηελ αλαγθαηφηεηα πνιχπιεπξεο πιεξνθφξεζεογηα ηηο απαηηήζεηο ησλ θαηλνηφκσλ δξάζεσλ
(Βγθχθιηνη, πληνληζηηθά Γξαθεία Βθπαίδεπζεο γηα θαηλνηφκεο δξάζεηο, Φνξείο, Αηαδίθηπν, Μ.Μ.Β.,
Παλεπηζηήκηα). ε θάζε πεξίπησζε ν δηεπζπληήο δελ πξέπεη λα εθεζπράδεη θαζψο ππάξρνπλ πάληα πεξηζψξηα
βειηίσζεο.Δ εθπαηδεπηηθή εγεζία νθείιεη λα εληείλεη ηελ πξνζπάζεηά ηεο θαη λα κελ εθεζπράδεηαη θαζψο
ππάξρνπλ πεξηζψξηα βειηίσζεο.
Βπηπξφζζεηα, φζνλ αθνξά ηηο θαηλνηφκεο δξάζεηο, ε παξνχζα έξεπλα πξνηείλεη ηε ζπζηεκαηηθή
εθαξκνγή ησλ ελδνζρνιηθψλ επηκνξθψζεσλ πξαθηηθνχ ραξαθηήξα, κε ζηφρν ηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ. Φπζηθά γηα ηελ νπζηαζηηθή εθαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζεάηξνπ είλαη
αλαγθαία ε αλαπξνζαξκνγή ηνπ Ώλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απφ ην
Τπνπξγείν Παηδείαο, πνπ ζα πεξηιακβάλεη ην ζέαηξν σο εηδηθφ αληηθείκελν ζπνπδψλ δίλνληαο ζηνπο καζεηέο ηε
δπλαηφηεηα λα ην επηιέμνπλ αλάκεζα ζε άιια αληηθείκελα.
Βλ θαηαθιείδη, θαηφπηλ ελφο επνηθνδνκεηηθνχ, θξηηηθνχ αλαζηνραζκνχ, ζην εξψηεκα ηη θαηάθεξε
επηζηεκνληθά ε ελ ιφγσ έξεπλα, κπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε φηη πέηπρε λα αλαδείμεη ηνλ ξφιν ηνπ δηεπζπληήεγέηε, λα ζπλδέζεη ηνλ ξφιν ηνπ κε ηελ εηζαγσγή θαηλνηφκσλ δξάζεσλ, λα επηβεβαηψζεη ηα πνιιαπιά
παηδαγσγηθά θαη παηδεπηηθά νθέιε ηεο ζεαηξηθήο ηέρλεο, αηζηνδνμψληαο φηη κειινληηθά ζα πξνθαιέζεη ην
ελεξγφ ελδηαθέξνλ δηεπζπληψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπλ ηε βησκαηηθή ζπκκεηνρή ησλ
καζεηψλ θαη λα δψζνπλ επθαηξίεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζεάηξνπ.
Καηά ηε δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο θαη εξκελείαο ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο γελλήζεθαλ λέα
εξσηήκαηα θαη πξνβιεκαηηζκνί πνπ δεκηνπξγνχλ κηα λέα πξννπηηθή γηα δηεμνδηθή δηεξεχλεζε. Πξνθχπηνπλ νη
εμήο λένη πξνβιεκαηηζκνί γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζεάηξνπ ζηε ζρνιηθή κνλάδα:
1. Σν ζπλεξγαηηθφ θιίκα ηνπ πιιφγνπ ζε πνην βαζκφ επλνεί ηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ;
2. Τπάξρεη ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ ειηθία (λεφηεξνο, κεγαιχηεξνο) θαη ην θχιν ηεο εθπαηδεπηηθήο
εγεζίαο (άληξαο ή γπλαίθα) θαη ζηε ζεηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζεάηξνπ;
3. Σν καζεηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ δπλακηθφ, θαζψο θαη ε πεξηνρή ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ (αζηηθή,
εκηαζηηθή ή αγξνηηθή) παίδνπλ ξφιν ζηελ επηινγή θαηλνηφκσλ δξάζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ εηζαγσγή ηεο
ζεαηξηθήο ηέρλεο;
4. Ο ζχιινγνο θεδεκφλσλ θαη ε ηνπηθή θνηλσλία κε πνηεο ελέξγεηεο ζα κπνξνχζαλ λα ππνζηεξίμνπλ ηε
δηαδηθαζία εηζαγσγήο θαηλνηνκηψλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα θαη λα πξνσζήζνπλ ην εθπαηδεπηηθφ ζέαηξν;
5. Δ κείσζε ηνπ γξαθεηνθξαηηθνχ θφξηνπ εξγαζίαο απφ ηνλ ζχιινγν δηδαζθφλησλ ζα βνεζνχζε ζηελ
αληηκεηψπηζε ηεο απξνζπκίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα πινπνηήζνπλ θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα;
6.
Δ ζπλεξγαζία ηεο δηεχζπλζεο ηνπ ζρνιείνπ κε δηάθνξνπο θνξείο, φπσο είλαη ην Σκήκα
Θεαηξηθψλ ζπνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ην Παλειιήλην Αίθηπν γηα ην Θέαηξν ζηελ Βθπαίδεπζε, ν νηθείνο
Αήκνο, ζα ζπληειινχζε ζηελ αιιαγή ζηάζεο ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη κε πνηνπο ηξφπνπο;
7.
Δ ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε δηεπζπληψλ θαη θαζεγεηψλ ζην ζέκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζεάηξνπ
ζα βνεζνχζε ζηελ αιιαγή αληηιήςεσλ θαη ζηε δηακφξθσζε λέαο θνπιηνχξαο;
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Πεξίιεςε
ηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο απηήο ζα παξνπζηαζζνχλ θαη ζα αλαιπζνχλ κηα ζεηξά απφ βαζηθά δεηήκαηα πνπ
ραξαθηεξίδνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηνλ απνινγηζκφ σο άμνλεο ηεο εζσηεξηθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο
ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ώξρηθά ζα παξνπζηαζζεί ε ζρεηηθή πξνβιεκαηηθή
ηνπ ζέκαηνο, ζα δνζνχλ νη βαζηθνί νξηζκνί θαη ζα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ελλνηνινγηθέο δηαζαθελίζεηο θαη
ζπζρεηηζκνί ζρεηηθά κε ην ξφιν ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηεο απνηίκεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζηε
ιεηηνπξγία θαη ηε δσή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Εδηαίηεξε αλαθνξά ζα γίλεη ζηα πεξηζψξηα πνπ έρεη ε ζρνιηθή
κνλάδα λα πξνγξακκαηίδεη ην εθπαηδεπηηθφ ηεο έξγν θαη λα απνηηκά ηα απνηειέζκαηα ηνπ ππφ ζπλζήθεο
ζρεηηθήο απηνλνκίαο ή ζην πιαίζην ελφο ζπγθεληξσηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Θα παξνπζηαζηνχλ νη
δπλαηφηεηεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ λα αλαπηχζζνπλ πξσηνβνπιία ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ πινπνίεζε
εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ αθφκε θαη κέζα ζην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ελφο ζπγθεληξσηηθνχ
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο φπσο είλαη ην ειιεληθφ. ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζζεί θαη ζα αλαιπζεί ε εκπεηξία
απφ ηελ πινπνίεζε ζηε ρψξα καο ηνπ πξνγξάκκαηνο Ώπηναμηνιφγεζεο Βθπαηδεπηηθνχ Βξγνπ-ρνιηθήο
Μνλάδαο, κέζσ ηνπ νπνίνπ έγηλε ε πξνζπάζεηα λα εληαρζνχλ νη ιεηηνπξγίεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηεο
απνηίκεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζε κηα ξηδηθά δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα ζπκκεηνρηθήο δηνίθεζεο θαη
δεκνθξαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. ην ηειεπηαίν κέξνο ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο
αξρέο ηνπ πξφζθαηα ςεθηζκέλνπ Νφκνπ 4547/2018 θαη νη δπλαηφηεηεο πνπ απηφο δίλεη ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο
λα πξνγξακκαηίδνπλ θαη λα απνηηκνχλ ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν κέζα ζε έλα δηεπξπκέλν πιαίζην ζπκκεηνρήο
θαη αλάπηπμεο πξσηνβνπιίαο, κε ηελ παξάιιειε ζεζκνζέηεζε αλάινγσλ κεραληζκψλ ζηήξημεο.

Ο πξνγξακκαηηζκφο θαη ε απνηίκεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ σο άμνλεο ηεο εζσηεξηθήο εθπαηδεπηηθήο
πνιηηηθήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.

Ώπνηειεί θνηλή παξαδνρή φηη ε ζρνιηθή κνλάδα ηεο πξσηνβάζκηαο ή ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, νθείιεη
λα αλαδεηθλχεη θαη λα θαιιηεξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νδεγνχλ ζηελ αλάιεςε επζχλεο άζθεζεο κηαο
εζσηεξηθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο (Αεκεηξαθάθεο Κ. 2016). Μία ηέηνηα εζσηεξηθή πνιηηηθή, δίλεη ηε
δπλαηφηεηα ζηε ζρνιηθή κνλάδα λα αληαπνθξίλεηαη πιεξέζηεξα θαη απνηειεζκαηηθφηεξα ζε έλα επξχ θάζκα
ηδηαίηεξσλ εθπαηδεπηηθψλ, γεσγξαθηθψλ, θνηλσληθψλ θαη άιισλ αλαγθψλ ηνπ καζεηηθνχ ηεο πιεζπζκνχ
ζέηνληαο παξάιιεια ηηο βάζεηο γηα ηελ εθβάζπλζε ηεο δεκνθξαηηθήο ηεο ιεηηνπξγίαο. Έλα βαζηθφ δεηνχκελν
άιισζηε γηα φιεο ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα είλαη ζχκθσλα κε ηνλ Candoli (φπσο αλαθέξεηαη ζην Abu-Duhu,
1999) ε δηακφξθσζε: «ελφο πιέγκαηνο πνιηηηθψλ πνπ ζα σζήζεη ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο λα αλαιάβνπλ ηελ θχξηα
επζχλε γηα ηα παηδηά πνπ αλήθνπλ ζηε δηθαηνδνζία ηνπο. Ζ γεληθή απηή ηδέα ππεξεηεί ηε ππφζεζε φηη ηα ζρνιεία

953

1st International Congress on Management of Educational Units
December 7-9, 2018, Thessaloniki, Greece

πνπ είλαη επηθνξηηζκέλα κε ηελ επζχλε δηακφξθσζεο ησλ πξνγξακκάησλ ηνπο είλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγνχλ
απνηειεζκαηηθφηεξα ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ ηνπο» (Abu-Duhu,
1999:28).
Βίλαη θνηλά απνδεθηή ε ζεκαζία πνπ έρεη ε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ζηα πιαίζηα ηεο εζσηεξηθήο
πνιηηηθήο ελφο εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ. Ο πξνγξακκαηηζκφο θαζνξίδεη νπζηαζηηθά ηελ πνξεία ηνπ
νξγαληζκνχ γηα κηα νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν αλαδεηθλχνληαο θαη νξηνζεηψληαο ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο
πξνηεξαηφηεηεο ηνπ. Οη ζηφρνη απηνί είλαη ζε ζπκθσλία θαη εθθξάδνπλ νπζηαζηηθά ηελ απνζηνιή ηνπ
νξγαληζκνχ (Κνπηνχδεο Μ. 1999). Ο πξνγξακκαηηζκφο αθφκε δίλεη ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ θαη δηνξζψζεσλ
ζηελ πνξεία ηνπ νξγαληζκνχ κέζα ζε έλα δηαξθψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ, θαζψο είλαη δπλαηφ λα
εθνδηάζεη ηα δηνηθεηηθά ηνπ ζηειέρε κε κία ζεηξά απφ δείθηεο θαη θξηηήξηα απφδνζεο (Λατλαο Ώ., 2000). ηα
πιαίζηα ηνπ ζηξαηεγηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ δηακνξθψλεηαη ε καθξνπξφζεζκε πνιηηηθή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο
αθνχ ιεθζνχλ ππφςε ε απνζηνιή, ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο, νη δηαζέζηκνη πφξνη θαη νη ηάζεηο κεηαβνιψλ
ζην πεξηβάιινλ ηεο. Ο ιεηηνπξγηθφο πξνγξακκαηηζκφο απφ ηελ άιιε πιεπξά, αθνξά ηνπο βξαρππξφζεζκνπο
ζηφρνπο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ηξέρνληα θαζήθνληα θαη ηηο θαζεκεξηλέο ιεηηνπξγίεο.
Βίλαη πξνθαλέο φηη νη δχν ηχπνη πξνγξακκαηηζκνχ ζπλδένληαη άξξεθηα κεηαμχ ηνπο, θαζψο νη ιεηηνπξγηθνί
ζηφρνη είλαη απαξαίηεην λα ελαξκνλίδνληαη θαη λα δηακνξθψλνληαη ζε ζπκθσλία κε ηε καθξνπξφζεζκε
ζηξαηεγηθή.

Ώληίζηνηρα ζεκαληηθή γηα ηελ άζθεζε ηεο εζσηεξηθήο πνιηηηθήο κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο είλαη θαη ε δηαδηθαζία
ηεο απνηίκεζεο-αμηνιφγεζεο, θαζψο κε απηήλ παξαθνινπζείηαη θαη ξπζκίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο ψζηε
λα εμαζθαιίδεηαη ε πξνζέγγηζε ησλ ζηφρσλ πνπ ηίζεληαη ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. ΐαζηθφ δεηνχκελν
γηα ηε δηαδηθαζία ηεο απνηίκεζεο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίνλ επηηεχρζεθαλ νη ζηφρνη ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο. Οξηζκέλνη απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ δηαηππψλνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ
είλαη εθθξαζκέλνη ζε πνζνηηθή κνξθή θαη έηζη ε απνηίκεζε ησλ ζρεηηθψλ απνηειεζκάησλ κπνξεί λα μεθηλήζεη
άκεζα κε ηε ζχγθξηζε ησλ αληίζηνηρσλ αξηζκεηηθψλ κεγεζψλ (Παπαζηεθάλνπ Γ., 2016). Τπάξρνπλ φκσο
πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο έλαο ζηφρνο είλαη εθθξαζκέλνο πνηνηηθά νπφηε θαη απαηηείηαη ε επηινγή
θαηάιιειεο κεζφδνπ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ βαζκνχ πινπνίεζεο ηνπ. Βίλαη θνηλά απνδεθηφ φηη ε ιεηηνπξγία
ηεο αμηνιφγεζεο απνηειεί ηε “θπζηθή ζπλέπεηα θαη νινθιήξσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, αθνχ
κέζσ απηήο ειέγρεηαη ε απφδνζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ζηφρνπο-πξφηππα πνπ έρνπλ
θαζνξηζηεί θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ” (Γθαλάθαο, 2005: 195). Δ εθηίκεζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ πνξεία θάζε εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ θαη ηελ αλάπηπμε
ηεο επαγγεικαηηθήο ζπλείδεζεο θαη ηεο απηνπεπνίζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ εξγάδνληαη ζε απηφλ. Ώπαηηεί
φκσο ιεπηνκεξή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί, αλαιπηηθή γλψζε ηνπ
ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ θαη βαζηά θαηαλφεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαδηθαζηψλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ.

Δζσηεξηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο-ζεκαληηθέο νξηνζεηήζεηο.

Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980 επηρεηξήζεθαλ ξηδηθέο αιιαγέο ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ησλ αγγινζαμσληθψλ
ηδηαίηεξα ρσξψλ, ζηα πιαίζηα ηεο απμαλφκελεο ηδενινγηθήο επηξξνήο θαη επέθηαζεο ηνπ κνληέινπ ηεο
ειεχζεξεο αγνξάο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπεο. Βλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ επηρεηξνχκελσλ αιιαγψλ, πνπ
ζηε ζπλέρεηα επεθηάζεθαλ ζε αξθεηέο αθφκε ρψξεο, ήηαλ ε ζηξνθή πξνο ηελ απηνλνκία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο
θαη ε θαζηέξσζε ηεο δπλαηφηεηαο επηινγήο ζρνιείνπ απφ ηνπο γνλείο-”πειάηεο” (Hargreaves A. φπσο
αλαθέξεηαη ζην Μαπξνγηψξγνο, Γ. 1999). Ώπνηηκψληαο ζπλνιηθά ηηο παξαπάλσ ηάζεηο, νη Caldwell θαη Spinks
(φπσο αλαθέξεηαη ζην Abu-Duhu, 1999:7) πξνζδηφξηζαλ ηε κεηάβαζε πξνο ηελ απνθέληξσζε θαη ηελ
απηνδηνίθεζε σο κία απφ ηηο δέθα κεγα-ηάζεηο (megatrends) πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ πνξεία ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ζπζηεκάησλ πξνο ηνλ 21ν αηψλα.
1

Βίλαη θνηλά απνδεθηή ε δηαπίζησζε φηη ε εθρψξεζε επξχηεξνπ πεδίνπ αξκνδηνηήησλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ νηθνλνκηθή ηνπο ελίζρπζε, είλαη δπλαηφ λα κεηαθέξεη ζην εζσηεξηθφ ηνπο ηελ
επηρεηξεκαηηθή ινγηθή ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην ζρνιείν αλακέλεηαη λα αληαπνθξίλεηαη άκεζα ζηηο αλάγθεο
ησλ «πειαηψλ» ηνπ, καζεηψλ θαη γνλέσλ. Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά βέβαηα θξίλεηαη ζθφπηκν λα ηνληζζεί φηη νη

954

1st International Congress on Management of Educational Units
December 7-9, 2018, Thessaloniki, Greece

ζρνιηθέο κνλάδεο δελ κπνξνχλ λα έρνπλ απεξηφξηζηεο δπλαηφηεηεο ζηε δηακφξθσζε θαη ηελ άζθεζε
εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ παξαπάλσ αλαγθψλ. Μία ηέηνηα πνιηηηθή δελ
κπνξεί λα αθεζεί λα νδεγεί ζηελ παξαγσγή κνλνδηάζηαησλ εζσηεξηθψλ ιχζεσλ ζε πξνβιήκαηα πνπ ζε κεγάιν
βαζκφ ζπλδένληαη κε ραξαθηεξηζηηθά επξείαο θιίκαθαο θαη επεξεάδνπλ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζην ζχλνιν
ηνπ. Βίλαη άιισζηε γλσζηφ φηη ζεκειηψδεο αξρή γηα ην θξάηνο πξφλνηαο είλαη ε ζπκπεξίιεςε ηεο εθπαίδεπζεο
ζηα βαζηθά δηθαηψκαηα ηνπ πνιίηε θαη ε αλάδεημε ηεο παξνρήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αγαζνχ ζε θχξηα επζχλε ηνπ
θξάηνπο (Λαδαξίδνπ Ώ. θαη Ώλησλίνπ Γ., 2017). Άιισζηε απφ ηε ζηηγκή πνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο
ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο δηαηίζεληαη πφξνη απφ ηε δεκφζηα θνξνινγία, έλα ειάρηζην ξπζκηζηηθφ πιαίζην
ιεηηνπξγίαο θαη ειέγρνπ πξνβάιιεη σο αλαγθαηφηεηα. Έηζη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα ζήκεξα είλαη ν
ζπλδπαζκφο ηεο παξνρήο απηνλνκίαο ζηε ζρνιηθή κνλάδα κε ηελ επζχλε ηεο θεληξηθήο πνιηηηθήο εμνπζίαο λα
εμαζθαιίζεη θαη λα εγγπεζεί ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο ίδησλ πξνδηαγξαθψλ θαη ίζσλ επθαηξηψλ ζε νιφθιεξε
ηελ επηθξάηεηα.

Σν ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ζε θάπνηα δηαθξηηή απφζηαζε απφ ηηο εμειίμεηο πνπ ζθηαγξαθήζεθαλ
παξαπάλσ, παξακέλεη θαηά βάζε ζπγθεληξσηηθφ θαη ζηεξίδεηαη ζρεδφλ απφιπηα ζηνλ εληαίν ζρεδηαζκφ θαη ηνλ
θεληξηθφ έιεγρν (Ώλδξένπ & Παπαθσλζηαληίλνπ, 1994). Σα ζέκαηα ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, ξπζκίδνληαη
ζρεδφλ ζην ζχλνιν ηνπο απφ ηελ εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία πνπ ζπληίζεηαη απφ έλα ζχλζεην πιέγκα λφκσλ,
πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ θαη ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ. Ο ξφινο ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ
ζπλίζηαηαη νπζηαζηηθά ζηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο εθπαηδεπηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ηζρχνπλ ζε θάζε
πεξίπησζε θαη απηφ ζπλεπάγεηαη φηη: α) δελ ππάξρνπλ νπζηαζηηθά πεξηζψξηα γηα ηελ αλάιεςε απφ κέξνπο ηνπο
πξσηνβνπιηψλ ζε νπζηψδεηο ηνκείο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη β) θχξην θαη πνιιέο θνξέο απνθιεηζηηθφ
κέιεκα ηνπο είλαη ε γλψζε ηεο εθπαηδεπηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αλαθέξεηαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. Βίλαη
ραξαθηεξηζηηθφ απφ ηελ άπνςε απηή φηη ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ δηεπζπληψλ ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο
θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηα πιαίζηα έξεπλαο ηεο ηξαβάθνπ (2003), απάληεζαλ φηη γλσξίδνπλ ζε
αξθεηά πςειφ βαζκφ ηε λνκνζεζία πνπ αλαθέξεηαη ζηα δηνηθεηηθά ζέκαηα, δπζθνιεχνληαη φκσο λα
εμνηθεησζνχλ κε ην ζχλνιν ηνπ πιέγκαηνο ηεο εθπαηδεπηηθήο λνκνζεζίαο.

ΐέβαηα ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έγηλαλ νξηζκέλα πξψηα δεηιά βήκαηα ζηελ θαηεχζπλζε ηεο απνθέληξσζεο θαη
ηεο εθρψξεζεο πεξηζζφηεξσλ αξκνδηνηήησλ ζην επίπεδν ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Βίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη κε ην
Πξνεδξηθφ Αηάηαγκα 201/98 δηεπξχλνληαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ πιιφγσλ Αηδαζθφλησλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ
ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ λφκνπ γηα ην «Νέν Λχθεην» σο δχν βαζηθνί ζηφρνη
αλαθέξνληαη: «ε ελίζρπζε ηεο απηνλνκίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηεο δπλαηφηεηάο ηεο λα πξνγξακκαηίδεη, λα
νξγαλψλεη, λα πινπνηεί θαη λα αμηνινγεί απνηειεζκαηηθά ην έξγν ηεο» θαη, «ε κεηαηξνπή ηεο απφ θνξέα κε
απνθιεηζηηθά εθηειεζηηθέο αξκνδηφηεηεο ζε θνξέα γφληκεο ππνδνρήο θαη ζπλδηακφξθσζεο ηεο εζληθήο
εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο» (Τ.ΠΟ.ΠΏΕ.Θ., 2011).
Γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ ζεσξήζεθε φηη αξθεί ε κεηαθνξά ζηνπο Αηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ
κνλάδσλ κέξνπο ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ Πξντζηακέλσλ Γξαθείσλ Βθπαίδεπζεο κεηά ηελ θαηάξγεζε ησλ
ηειεπηαίσλ απηψλ κνλνπξφζσπσλ νξγάλσλ. ηα ππφινηπα ζεκεία δηαηεξήζεθε σο είρε ην θαζεθνληνιφγην θαη
νη αξκνδηφηεηεο ησλ Αηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Βπηπιένλ δελ πηνζεηήζεθαλ λέα κέηξα γηα ηε βειηίσζε
ηεο ζπκκεηνρηθήο-ζπλεξγαηηθήο θνπιηνχξαο ζην εζσηεξηθφ ηνπ πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ, ελψ ν πξνηεηλφκελνο
ζεζκφο ηνπ πκβνπιίνπ ρνιηθήο Κνηλφηεηαο δελ θάλεθε λα πξνσζεί ζεκαληηθά ηε ζπλνρή αλάκεζα ζηα κέιε
ηεο ζρνιηθ'ήο θνηλφηεηαο (εθπαηδεπηηθνί, καζεηέο θαη γνλείο). Οη παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο έγηλαλ απφ ηελ
πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζηε δηαβνχιεπζε γηα ην Νέν Λχθεην, νη νπνίνη παξάιιεια ζεψξεζαλ πνιχ
ζεηηθή ηελ επηρεηξνχκελε ζηξνθή πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ελίζρπζεο ηεο απηνλνκίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο
(ν.π. ζρφιηα ζηε δηαβνχιεπζε). Σέινο ε πξνηεηλφκελε κεηαθνξά επηπιένλ αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αηεπζπληέο
ζρνιηθψλ κνλάδσλ πεξηνξίζηεθε ζηελ εθρψξεζε ησλ πεξηζζφηεξσλ ηχπσλ αδεηψλ ζηνπο ππεξεηνχληεο ζηα
ζρνιεία εθπαηδεπηηθνχο. Μεηά ηελ παξαπάλσ ζχλνςε θξίλεηαη ζθφπηκν ζηε ζέζε απηή λα αλαθεξζεί ε
παξαηήξεζε ηνπ Λατλα (2000:32) φηη «ε απνθέληξσζε εθπαηδεπηηθψλ αξκνδηνηήησλ ζε δηνηθεηηθά επίπεδα
ρακειφηεξα ηνπ εζληθνχ, δελ επαξθεί απφ κφλε ηεο γηα λα εληζρχζεη ηελ απηνλνκία ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, επεηδή
ελδερνκέλσο θάπνηα ελδηάκεζα επίπεδα (πεξηθεξεηαθφ ή λνκαξρηαθφ), αζθνχλ αζθπθηηθφ έιεγρν ζηηο ζρνιηθέο
κνλάδεο.».
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ηα πιαίζηα ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο φπσο είλαη ην ειιεληθφ, κε έληνλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
ζπγθεληξσηηζκνχ, ε ζρνιηθή κνλάδα θαιείηαη λα εθαξκφζεη κηα πνιηηηθή πνπ ζρεδηάδεηαη θαη απνθαζίδεηαη
θεληξηθά, αλεμάξηεηα αλ φιεο νη πιεπξέο ηεο πνιηηηθήο απηήο αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηεο
θαη κπνξνχλ λα εθαξκνζζνχλ ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ δηακνξθψλεηαη ζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ε αληίιεςε φηη ε ζρνιηθή κνλάδα έρεη πεξηνξηζκέλε επζχλε γηα ηελ απνηπρία ζπγθεθξηκέλσλ
κέηξσλ ηα νπνία θαιείηαη λα εθαξκφζεη ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα έρεη θιεζεί λα δηαηππψζεη ηε γλψκε ηεο. Μηα
ηέηνηα κεηάζεζε επζπλψλ είλαη πξνθαλέο φηη εκπνδίδεη ηε ζρνιηθή κνλάδα λα εμεηάδεη θξηηηθά ην δηθφ ηεο ξφιν
θαη λα αμηνπνηεί παξαγσγηθά ηελ εκπεηξία ηεο (Παηδαγσγηθφ Ελζηηηνχην, 2008). Βπηπιένλ νη εθπαηδεπηηθνί δελ
ελζαξξχλνληαη ζηελ αλάπηπμε θαη εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ ζηε δηδαθηηθή πξάμε θαζψο ν παηδαγσγηθφο θαη
δηδαθηηθφο πξνγξακκαηηζκφο δηακνξθψλεηαη ζην ζεκαληηθφηεξν κέξνο ηνπ θεληξηθά. Ώλαθεθαιαηψλνληαο
κπνξνχκε λα πνχκε φηη ηα πεξηζψξηα ράξαμεο εζσηεξηθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο απφ ηε ζρνιηθή κνλάδα είλαη
κηθξά ζηα πιαίζηα ελφο ζπγθεληξσηηθνχ ζπζηήκαηνο φπσο είλαη ην ειιεληθφ. Ώπηφ έρεη σο απνηέιεζκα: α) νη
πξνγξακκαηηθνί ζηφρνη πνπ ηίζεληαη λα κελ απαληνχλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηηο νπνίεο
ε ζρνιηθή κνλάδα θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη, θαη β) νη εθπαηδεπηηθνί λα ζηεξνχληαη ηε δπλαηφηεηα ηεο ελεξγνχ
ζπκκεηνρήο ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο ζηνρνζεζίαο θαη ηνπ απνινγηζκνχ ηεο δξάζεο ηνπο θαη έηζη λα αηζζάλνληαη φηη
ππνβαζκίδνληαη επαγγεικαηηθά.
Ώθφκε φκσο θαη ζηα πιαίζηα ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ζπγθεληξσηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ε ζρνιηθή
κνλάδα κπνξεί λα αμηνπνηήζεη νξηζκέλα κηθξά πεξηζψξηα ζρεηηθήο απηνλνκίαο. Δ απηνλνκία απηή πξνθχπηεη
απφ ηα πεξηζψξηα δηαθξηηηθήο επρέξεηαο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ
ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ νξηζκέλεο απφ ηηο πηπρέο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο. Έηζη είλαη δπλαηή ε
δηακφξθσζε εζσηεξηθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ ζρεηίδεηαη κε νξηζκέλεο απφ ηηο
εθπαηδεπηηθέο, ηηο παηδαγσγηθέο θαη ηηο δηνηθεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Πεηξίδνπ 2000). Εδηαίηεξε ζέζε αλάκεζα
ζηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο θαηέρεη ε επηκφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ (Ξσρέιιεο θαη Παπαλανχκ,
2000). ηε ρψξα καο έρνπλ πινπνηεζεί αλάινγεο δξάζεηο ζηα πιαίζηα θεληξηθά ζρεδηαζκέλσλ πηινηηθψλ
πξνγξακκάησλ είηε πξσηνβνπιηψλ πνπ μεθίλεζαλ απφ ζπγθεθξηκέλεο ζρνιηθέο κνλάδεο.
Πξνγξακκαηηζκφο θαη απνηίκεζε εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ-βαζηθέο πξνυπνζέζεηο.

Βίλαη γλσζηφ φηη ν ζηξαηεγηθφο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ έρεη επξχ νξίδνληα ρξφλνπ, αθνξά
ην ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ζπλαθφινπζα θαζνξίδεη ηε θπζηνγλσκία θαη ηε
γεληθφηεξε πνιηηηθή ηεο. Έηζη νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη ζε απηφ ην επίπεδν ζα πξέπεη λα βαζίδνληαη ζηελ
αμηνιφγεζε φισλ ησλ πιεπξψλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο αιιά θαη ζηελ ηεθκεξησκέλε αλάιπζε
ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο. Δ αθξηβήο γλψζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ επξχηεξνπ
πεξηβάιινληνο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζε βάζνο ρξφλνπ φκσο, είλαη θάηη πνπ δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί ζε φιεο ηηο
πεξηπηψζεηο. Βηζη ζηελ πεξίπησζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα παξάδεηγκα, δε
είλαη γεληθά αζθαιέο, ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα απνθάζεηο λα βαζίδνληαη ζε καθξνπξφζεζκεο πξνγλψζεηο
ζρεηηθά κε δεηήκαηα πνπ θαζνξίδνληαη ζην επίπεδν ηεο θεληξηθήο πνιηηηθήο εμνπζίαο, φπσο είλαη ε θηινζνθία
θαη ε δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ Παλειιελίσλ Βμεηάζεσλ. Βίλαη απφ ηελ θνηλή εκπεηξία γλσζηφ φηη, πνιιά απφ
ηα δεηήκαηα απηά απνηεινχλ αληηθείκελν ζπγθπξηαθψλ θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο απξφβιεπησλ κεηαβνιψλ. Οη
καθξνπξφζεζκεο εθηηκήζεηο ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζα πξέπεη θπξίσο λα
αλαπηχζζνληαη ζε πεδία ζηα νπνία ην απνηέιεζκα ηεο ρξνληθήο εμέιημεο είλαη ζρεηηθά πξνβιέςηκν (Davies B.,
1994). ηα πιαίζηα απηά ζα ήηαλ γηα παξάδεηγκα ινγηθφ, κία ζρνιηθή κνλάδα ιακβάλνληαο ππφςε ηελ εμέιημε
ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηεο, λα θαηαιήμεη ζε ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα απνθάζεηο
γηα ηελ ελίζρπζε ησλ δηαπνιηηηζκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο ζρνιηθήο δσήο
ζπλνιηθά.

Βθηφο απφ ηελ επαξθή γλψζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ε δεχηεξε βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε δπλαηφηεηα
ηεθκεξησκέλεο ιήςεο απνθάζεσλ είλαη ε χπαξμε δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο γηα φιεο ηηο πιεπξέο ηεο
ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Βίλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ πνξεία θαη ηε θπζηνγλσκία θάζε
εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ λα κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί απφ νινθιεξσκέλεο δηαδηθαζίεο απνηίκεζεοαμηνιφγεζεο. Βίλαη θαλεξφ φηη ε αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ ζην πιαίζην ηεο ζρεηηθήο απηνλνκίαο ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο πνπ αλαιχζεθε ζην πξνεγνχκελν ππνθεθάιαην, νδεγεί ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζρνιείνπ αιιά
ηαπηφρξνλα πξνυπνζέηεη θαη ηελ αιιαγή ηεο επαγγεικαηηθήο θνπιηνχξαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ θαιιηέξγεηα
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πλεχκαηνο ζπλεξγαζίαο θαη ηελ αλάπηπμε πλεχκαηνο επζχλεο. Ώπφ ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ έρνπλ ππνζηεξηρζεί
πεξηζζφηεξν γηα κηα ηέηνηα βαζηά αιιαγή είλαη ε δηαδηθαζία απηναμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, πνπ
έρεη ζπλδεζεί νξγαληθά κε ηε δηαδηθαζία ηνπ ζηξαηεγηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη έρεη έλα δηπιά ζεκαληηθφ
ξφιν: αθελφο παξέρεη ηνπο αλαγθαίνπο δείθηεο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο θαη αθεηέξνπ πξνζθέξεη ην απαξαίηεην πιηθφ γηα λα ηεθκεξησζεί ε απφδνζε ιφγνπ γηα ηα
πεπξαγκέλα ηνπ ζρνιείνπ (Λατλαο Ώ., 2000).Οη δχν παξαπάλσ δηαδηθαζίεο αλαδεηθλχνπλ ηηο ηζρπξέο θαη ηηο
αδχλακεο πιεπξέο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη έηζη παξέρνπλ ην θαηάιιειν ππφβαζξν γηα ηε
δηφξζσζε ηεο πνξείαο θαη ηνλ απνηειεζκαηηθφ πξνγξακκαηηζκφ ησλ ελεξγεηψλ ηφζν ζην ζηξαηεγηθφ φζν θαη ην
δηαρεηξηζηηθφ θαη ην ιεηηνπξγηθφ επίπεδν. Θα πξέπεη βέβαηα εδψ λα ζεκεησζεί φηη ν ζπγθεληξσηηθφο
ραξαθηήξαο ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο φπσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ν Μαπξνγηψξγνο Γ.
(2003:27), έρεη νδεγήζεη κέρξη ζήκεξα ζηελ εηζαγσγή δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο κε ραξαθηεξηζηηθά:
“απνθεληξσκέλνπ ζπγθεληξσηηζκνχ (πεξηθεξεηαθέο δηεπζχλζεηο) κε πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε
άζθεζε ηεξαξρηθνχ, γξαθεηνθξαηηθνχ θαη απηαξρηθνχ θεληξηθνχ ειέγρνπ ζηελ εθπαίδεπζε. Γίλεηαη πξνηεξαηφηεηα
ζην κάλαηδκελη (αχμεζε δηνηθεηηθψλ ζέζεσλ,θίλεηξα, ελίζρπζε αξκνδηνηήησλ) ζε βάξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο. Κάησ απφ απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο ε αμηνιφγεζε, έηζη φπσο πξνηείλεηαη, επηηειεί κηα ηεξαξρηθή
επηηήξεζε, κε ηξφπν πνπ "θαλνληθνπνηεί" ηελ εθηξνπή ή ηε δηαθνξά θαη εμαλαγθάδεη ζηελ νκνηνγέλεηα”.
Κξίλεηαη ζθφπηκν ζηε ζέζε απηή λα ηνληζζεί φηη, παξά ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηεη έλα ζπγθεληξσηηθνχ
ραξαθηήξα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο ε εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ
αμηνιφγεζεο θαη ζην επίπεδν ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο . Εδηαίηεξα ρξήζηκε πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ήηαλ ε κέρξη
ηψξα αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ φπσο ην Πηινηηθφ Πξφγξακκα γηα ηε Βζσηεξηθή Ώμηνιφγεζε ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ
Βξγνπ ζηε ρνιηθή Μνλάδα (νινκψλ Ε., 1999). Σν ζεκαληηθφηεξν ζε θάζε πεξίπησζε είλαη λα θαιιηεξγείηαη
κε φινπο ηνπο πξφζθνξνπο ηξφπνπο ζην εζσηεξηθφ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο κία ηζρπξή θνπιηνχξα αμηνιφγεζεο.
ην ζεκείν απηφ θαζνξηζηηθφο είλαη ν ξφινο πνπ θαιείηαη λα παίμεη ε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηηο απνθάζεηο,
ηηο πξσηνβνπιίεο θαη ηε γεληθφηεξε πξαθηηθή ηεο.

Μία ηξίηε ηέινο ζεκαληηθή πξνυπφζεζε γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα είλαη ε πηνζέηεζε
απφ ηα κέιε ελφο εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ ελφο θνηλνχ ζε γεληθέο γξακκέο νξάκαηνο γηα ηελ πνξεία θαη ηελ
αλάπηπμε ηνπ, κηαο θνηλήο αίζζεζεο ζρεηηθά κε ην «πνπ ζέινπκε λα πάκε». Βηζη ηα κέιε ηνπ ζπιιφγνπ
δηδαζθφλησλ κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο, δελ είλαη δπλαηφ λα θαηαιήμνπλ ζε θνηλέο ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα
απνθάζεηο αλ δε κνηξάδνληαη ζε θάπνην βαζκφ έλα ηέηνην θνηλφ φξακα. Δ αλάγθε απηή γίλεηαη ηδηαίηεξα
επηηαθηηθή θαηά ην ζηάδην ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ ηεο κνλάδαο. εκαληηθή ζπλεηζθνξά
ζηελ θαηεχζπλζε ηεο πηνζέηεζεο θνηλνχ νξάκαηνο κπνξεί λα έρεη θαη πάιη ε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηηο
πξσηνβνπιίεο θαη ηε γεληθφηεξε πξαθηηθή ηεο. ηελ πεξίπησζε απηή φκσο θαζνξηζηηθφο είλαη επίζεο θαη ν
ξφινο ηεο επηκφξθσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαζψο θαη ηεο πηνζέηεζεο κνξθψλ απηναμηνιφγεζεο
ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (Simpson R.H., 1966).

Βίλαη ζήκεξα γεληθά απνδεθηφ φηη ε δηαηχπσζε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο
ιεηηνπξγίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη φζν ην δπλαηφ πην ζπγθεθξηκέλα ψζηε λα
γλσξίδεη ε θάζε νκάδα ή ην θάζε άηνκν ηη νθείιεη λα θάλεη θαη κέζα ζε πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα (Κνπηνχδεο Μ.,
1999, ζ. 50). ηελ πεξίπησζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ησλ δχν πξψησλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο,
παξαηεξείηαη πνιιέο θνξέο ην θαηλφκελν νη ζχιινγνη ησλ δηδαζθφλησλ λα θαηαιήγνπλ ζε απνθάζεηο πνπ είλαη
γεληθφινγεο θαη δελ πεξηγξάθνπλ κε αθξίβεηα ηνπο ζηφρνπο πνπ πξέπεη λα εθπιεξσζνχλ. ηελ πξψηε
ζπλεδξίαζε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ιακβάλνληαη απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηνλ εηήζην πξνγξακκαηηζκφ ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο. Ώπνηειεί θνηλή παξαδνρή φηη ιίγεο θνξέο ζηελ πεξίπησζε ησλ δηαβνπιεχζεσλ απηνχ ηνπ ηχπνπ, νη
θαηεπζχλζεηο θαη νη ζηφρνη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο παίξλνπλ κνξθή άκεζα
επαιεζεχζηκε (Everard K.B., Morris G.,1999). ηφρνη πνπ δηαηππψλνληαη ζε κεηξήζηκε θαη επαιεζεχζηκε
κνξθή παξνπζηάδνπλ ηα παξαθάησ δχν πιενλεθηήκαηα γηα θάζε εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ: α) θαζηζηνχλ
επθνιφηεξε ηελ θηλεηνπνίεζε φισλ ησλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη, β) βνεζνχλ ψζηε ε δηαδηθαζία ηεο
αμηνιφγεζεο πνπ αθνινπζεί λα είλαη απνδνηηθή θαη λα κπνξεί λα αλαδείμεη κε ζαθήλεηα ηα ηζρπξά ζεκεία θαη
ηηο αδπλακίεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ. Μία αθφκε αδπλακία πνπ επηζεκαίλεηαη είλαη
φηη ζε ιίγεο πεξηπηψζεηο νη ζρνιηθέο κνλάδεο επεμεξγάδνληαη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε
θαζελφο απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηνπλ. Σν θαηλφκελν απηφ θαίλεηαη λα νθείιεηαη ζην ζπγθεληξσηηθφ
ραξαθηήξα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζε κία «θνπιηνχξα» εμάξηεζεο απφ θεληξηθέο πνιηηηθέο επηινγέο πνπ ν
ραξαθηήξαο απηφο δεκηνπξγεί ζε πνιινχο εθπαηδεπηηθνχο (Παηδαγσγηθφ Ελζηηηνχην, 2008). Με άιια ιφγηα ηηο
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πεξηζζφηεξεο θνξέο αλαδεηείηαη έλαο θαη κνλαδηθφο ηξφπνο πξνζέγγηζεο ηνπ ζηφρνπ κε απνθιεηζηηθφ θξηηήξην
ηελ πηζηφηεξε δπλαηή εξκελεία ησλ θαηεπζχλζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζηηο εγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ
Παηδείαο. Δ ηάζε απηή παξαηεξείηαη πνιιέο θνξέο θαη ζε απνθάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε δεηήκαηα ιεηηνπξγηθνχ
πξνγξακκαηηζκνχ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ νπνίσλ νη δηδάζθνληεο θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο ζα κπνξνχζαλ λα
αλαδεηήζνπλ ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο δξάζεο. Με ηελ ηάζε απηή αθφκε ζρεηίδεηαη θαη ε πεξηνξηζκέλε έθηαζε
ζηελ νπνία γίλεηαη απφ ηα ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ρξήζε επηζηεκνληθψλ ηερληθψλ θαη
κεζφδσλ πνπ είλαη δπλαηφ λα ζπζηεκαηνπνηήζνπλ ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ (ν.π.). Υξήζε δειαδή
ηέηνησλ κεζφδσλ γίλεηαη ζε ιίγεο ζρεηηθά πεξηπηψζεηο φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη
αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εμεηάζεσλ ζηα Γεληθά Λχθεηα. Βίλαη θαλεξφ φηη κία ηέηνηα αλάιπζε κπνξεί
λα νδεγήζεη ζηε δηαηχπσζε πνιχηηκσλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ πνξεία ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ παξνπζηάδνληαο έηζη κεγάιε ρξεζηκφηεηα γηα ηε δηακφξθσζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ
ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ επφκελε ρξνληά. ε πνιχ κεγαιχηεξν βαζκφ αμηνπνηνχληαη ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο νη
ηερληθέο δπλαηφηεηεο ησλ πξνγξακκάησλ απηνκαηηζκνχ γξαθείνπ θαη ηεο πιαηθφξκαο myschool γηα ηελ
νξγάλσζε θαη αξρεηνζέηεζε ζεηξάο δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηνπο καζεηέο θαη ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ. Δ
ρξήζε ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ θαη ηεο πιαηθφξκαο myschool επηηξέπεη ην ρεηξηζκφ θαη ηελ αμηνπνίεζε
κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ην έκςπρν δπλακηθφ θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη
παξνπζηάδεη ηα παξαθάησ βαζηθά πιενλεθηήκαηα: α) είλαη πνιχ απιή ε δηαδηθαζία ελεκέξσζεο θαη, β) είλαη
εμίζνπ απιή ε δηαδηθαζία αλάθιεζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ κε ηε βνήζεηα ησλ θαηάιιεισλ θάζε
θνξά «θιεηδηψλ». Δ ηήξεζε κηαο ηέηνηαο βάζεο δεδνκέλσλ επηηξέπεη ηε γξήγνξε πξφζβαζε ζε φια ηα ζηνηρεία
πνπ ζπλζέηνπλ ηελ εηθφλα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ππνζηεξίδεη έηζη απνηειεζκαηηθά ηφζν ηε δηαδηθαζία ηνπ
πξνγξακκαηηζκνχ φζν θαη ηε δηαδηθαζία ηεο απνηίκεζεο (Μαξαβέιηα .,2017).

Σν πξφγξακκα Απηναμηνιφγεζεο Δθπαηδεπηηθνχ Δξγνπ-ρνιηθήο Μνλάδαο

Ώπφ ην ζρνιηθφ έηνο 2010-11 μεθίλεζε πηινηηθά ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ επηιεγκέλσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ
πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Ώπηναμηνιφγεζεο
Βθπαηδεπηηθνχ Βξγνπ-ρνιηθήο Μνλάδαο (ΏΒΒ) ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Ελζηηηνχηνπ Βθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο
(ΕΒΠ). Δ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο δηήξθεζε δχν ζρνιηθά έηε θαη απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2012-13 ε
πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο έγηλε ππνρξεσηηθή γηα ην ζχλνιν ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ (Τ.ΠΟ.ΠΏΕ.Θ., 2013).
χκθσλα κε ηελ επηζηεκνληθή νκάδα ζρεδηαζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο (ΏΒΒ-Ώμηνιφγεζε Βθπαηδεπηηθνχ Βξγνπ,
Σν Παξαηεξεηήξην ηεο ΏΒΒ:Βηζαγσγή) “ε Αμηνιφγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ (ΑΔΔ)– Απηναμηνιφγεζε ηεο
ρνιηθήο Μνλάδαο-ζπληζηά έλα θαηλνηφκν εγρείξεκα ππνζηήξημεο ηεο αιιαγήο δνκψλ, δηαδηθαζηψλ, ζρέζεσλ θαη
θνπιηνχξαο ζηε ζρνιηθή κνλάδα πνπ βαζίδεηαη ζηελ αλαγλψξηζε ηεο ζρεηηθήο απηνλνκίαο ησλ ζρνιείσλ θαη ηελ
ελίζρπζε ηνπ βαζκνχ ειεπζεξίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηνπο. Έρεη ζπζηεκηθφ ραξαθηήξα
θαη ζπλδέεηαη κε πνιινχο αιιεινεμαξηψκελνπο παξάγνληεο, φπσο είλαη ηα κέζα θαη νη πφξνη (ππνδνκέο,
εμνπιηζκφο, κνξθή θαη πεξηερφκελν ηεο ζρνιηθήο γλψζεο, κέζα δηδαζθαιίαο), νη νξγαλσηηθέο θαη δηνηθεηηθέο
δνκέο, νη εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο (κέζνδνη δηδαζθαιίαο, παηδαγσγηθέοπξαθηηθέο), νη εληζρπηηθέο πξσηνβνπιίεο
(επηκνξθσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, αληηζηαζκηζηηθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο παξεκβάζεηο) θ.ά. Ζ δηαδηθαζία θαη ηα
απνηειέζκαηα ηεο ΑΔΔ επεξεάδνληαη απφ ηηο νπζηψδεηο δηαθνξέο, αληζφηεηεο θαη αζπκκεηξίεο (θνηλσληθέο,
νηθνλνκηθέο, πνιηηηζκηθέο, γεσγξαθηθέο, ππνδνκψλ) πνπ πθίζηαληαη κεηαμχ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο ρψξαο, κε
ζπλέπεηα ε δηαδηθαζία ηεο απηναμηνιφγεζεο λα αθνξά θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε ζρνιηθήο
κνλάδαο, ελψ ηα απνηειέζκαηα ηεο ΑΔΔ δελ πξνζθέξνληαη γηα ζπγθξηηηθνχ ραξαθηήξα θαηάηαμε ησλ
δηαθνξεηηθψλ ζρνιείσλ ηεο ρψξαο. Αληίζεηα, ε ΑΔΔ ζπλδέεηαη ζε θαηαιπηηθφ βαζκφ κε νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζηελ
θνπιηνχξα ησλ ελδνζρνιηθψλ ζρέζεσλ θαη ηελ αλακφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ ζην ζρνιείν”.
Δ ΏΒΒ αλήθεη ζηνλ ηχπν ηεο πιινγηθήο Βζσηεξηθήο Ώμηνιφγεζεο θαη επηδηψρζεθε λα απνηειέζεη κηα ζπλερή
δπλακηθή δηαδηθαζία απηναμηνιφγεζεο ελζσκαησκέλε ζηε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. ΐαζηθνχο
ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο απνηέιεζαλ ε αλάδεημε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο σο βαζηθνχ θνξέα πξνγξακκαηηζκνχ
θαη αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ε ζπλεπαγφκελε απφ ην κεηαζρεκαηηζκφ απηφ νπζηαζηηθή
αιιαγή ζηελ θνπιηνχξα ησλ ελδνζρνιηθψλ ζρέζεσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ αλαθέξεηαη ζην
παξαπάλσ απφζπαζκα. Οη δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο πνπ πξνβιέπνληαη ππαθνχνπλ ζην ζρήκα Π-Β-Ώ-Β-Ώ
(Πξνγξακκαηηζκφο-Βθαξκνγή-Ώμηνιφγεζε/Ώλαηξνθνδφηεζε-Βθαξκνγή-Ώμηνιφγεζε/Ώμηνπνίεζε) ην νπνίν
θαη δεκηνπξγεί ην πιαίζην γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζπλφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηε δσή θαη ηηο
δξάζεηο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Με ηελ έλλνηα απηή ην πξφγξακκα ηεο ΏΒΒ ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ηνπ
ζπκκεηνρηθνχ ραξαθηήξα ηεο δηνίθεζεο θαη ζπλαθφινπζα ζηελ ελδπλάκσζε ηεο δεκνθξαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο
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ζρνιηθήο κνλάδαο. Ο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαηαξηίδεηαη ζπιινγηθά ζηελ αξρή ηεο
ζρνιηθήο ρξνληάο ζε εηδηθή γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζπλεδξίαζε ηνπ πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ. Δ πνξεία πινπνίεζεο
ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ παξαθνινπζείηαη ζηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο θαη κε ηε βνήζεηα δηαδηθαζηψλ
δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο πξαγκαηνπνηνχληαη νη απαηηνχκελεο δηνξζσηηθέο αιιαγέο. Καηά ηελ ηειεπηαία
ζπλεδξίαζε ηνπ πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ γηα ηε ιήμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, πξαγκαηνπνηείηαη ε ηειηθή
αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Σν πξνηεηλφκελν πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο
πεξηιακβάλεη εθηφο απφ ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά
ραξαθηεξηζηηθά) θαη ηα ζηνηρεία πνπ πεξηγξάθνπλ ην παξαγφκελν εθπαηδεπηηθφ έξγν, δηαξζξσκέλα ζε επηά
ηνκείο, θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο αλαιχεηαη ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ζρεηηθνχο δείθηεο (ΏΒΒ-Ώμηνιφγεζε
Βθπαηδεπηηθνχ Βξγνπ, Σν Παξαηεξεηήξην ηεο ΏΒΒ-Σν Θεκαηηθφ Πιαίζην ηεο Ώμηνιφγεζεο).
Δ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο ΏΒΒ κε ηε κνξθή πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ, δηαθφπεθε κεηά ηελ
αιιαγή ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο πνπ πξνέθπςε απφ ηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο ηνπ Γελάξε
2015. Ο ιφγνο γηα ηε δηαθνπή ηνπ πξνγξάκκαηνο φπσο θάλεθε θαη ζηα επφκελα ρξφληα, δελ ήηαλ ε αληίζεζε ηεο
λέαο πνιηηηθήο εγεζίαο ζην ζεζκφ ηεο πιινγηθήο Βζσηεξηθήο Ώμηνιφγεζεο αιιά ε πνιηηηθή επηινγή λα
αθπξσζεί ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή ην ζχλνιν ησλ κέηξσλ ηεο αμηνινγηθήο πνιηηηθήο ησλ
πξνεγνχκελσλ θπβεξλήζεσλ. Οη έξεπλεο πνπ αθνινχζεζαλ ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο ΏΒΒ,
αλέδεημαλ ηε δπζθνιία ζηελ πξνζπάζεηα εηζαγσγήο θνπιηνχξαο αμηνιφγεζεο ζηα ζρνιεία φπσο ηε βίσζαλ νη
εκπιεθφκελνη ρνιηθνί χκβνπινη θαη ηελ αλάγθε πξνεηνηκαζίαο αλάινγσλ εγρεηξεκάησλ κε ηελ θαηάιιειε
πξνεγνχκελε επηκφξθσζε (Σζαληζίδνπ Υ., 2015).

Πξνγξακκαηηζκφο θαη απνηίκεζε εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ-Ν. 4547/2018

Με ην Ν. 4547/2018 ηδξχζεθαλ ηα Πεξηθεξεηαθά Κέληξα Βθπαηδεπηηθνχ ρεδηαζκνχ (ΠΒ.Κ.Β..) κε θχξηα
απνζηνιή ηνπο λα είλαη “ν εθπαηδεπηηθφο ζρεδηαζκφο, ε παξαθνινχζεζε, ν ζπληνληζκφο θαη ε ζηήξημε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ησλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, θαζψο θαη ησλ Δ.Κ., ν ζπληνληζκφο ησλ
Κ.Δ..Τ., ησλ Κ.Δ.Α., θαη ησλ Δ.Κ.Φ.Δ. ηεο πεξηνρήο αξκνδηφηεηάο ηνπο, ε επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή
ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο δεκφζηαο θαη ηεο ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο, ε νξγάλσζε ηεο επηκφξθσζεο,
πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εηζαγσγηθήο, ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο θαη ε ππνζηήξημε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη
ηεο απνηίκεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν” (Ν. 4547, 2018:8381). ην θείκελν ηνπ λφκνπ
νξίδεηαη κε ζαθήλεηα φηη ηα ΠΒ.Κ.Β.. κέζσ ησλ πληνληζηψλ Βθπαηδεπηηθνχ Βξγνπ (.Β.Β.) πνπ ηα
ζηειερψλνπλ, ππνζηεξίδνπλ ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο πεξηνρήο αξκνδηφηεηάο ηνπο θαηά ηε δηαδηθαζία
δηακφξθσζεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο θαη θαηά ηε θάζε ηεο απνηίκεζεο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Ώπηφ ην επηηπγράλνπλ κε ηε ζπζηεκαηηθή κειέηε ησλ εθζέζεσλ πξνγξακκαηηζκνχ θαη
απνηίκεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ηελ απνδειηίσζε ησλ αηηεκάησλ θαη ησλ
αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα επηκφξθσζε θαη ππνζηήξημε, θαη ηε δηαξθή ππνζηήξημε ησλ ζρνιηθψλ
κνλάδσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. Οη δηαδηθαζίεο πξνγξακκαηηζκνχ θαη απνηίκεζεο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδνληαη απφ ζπλέρεηα θαη ακνηβαηφηεηα ζε βάζνο ρξφλνπ θαζψο, ηα
δεδνκέλα ηεο δεχηεξεο ζα πξέπεη λα δηακνξθψλνπλ ηνπο άμνλεο ηεο πξψηεο αλάκεζα ζηα δηαδνρηθά ζρνιηθά
έηε (ν.π: 8411). Ώθφκε ε απνηίκεζε ζα πξέπεη λα έρεη θαη δηακνξθσηηθφ ραξαθηήξα πνπ ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα
πξαγκαηνπνίεζεο δηνξζψζεσλ, βειηηψζεσλ θαη πξνζαξκνγψλ θαηά ηε δηαάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. ε φιεο
απηέο ηηο θάζεηο ν ξφινο ηνπ πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πξνδηαγξάθεηαη θαζνξηζηηθφο
δίλνληαο έηζη βαξχηεηα ζην ζπκκεηνρηθφ, δεκνθξαηηθφ ηξφπν δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ. ην
παξαπάλσ πιαίζην, νπζηαζηηθή θαη εληζρπηηθή ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ελδπλάκσζεο ηεο δεκνθξαηηθήο
ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζεσξείηαη θαη ε ζπλεηζθνξά ζηηο εζσηεξηθέο ηεο δηαδηθαζίεο ηνπ ρνιηθνχ
πκβνπιίνπ, κέζα απφ ην νπνίν εθθξάδνληαη νη απφςεηο ησλ καζεηψλ, ησλ γνλέσλ θαη ησλ εθπξνζψπσλ ηεο
ηνπηθήο θνηλσλίαο. Οη πηζαλέο παξαηεξήζεηο πνπ δηαηππψλνπλ νη .Β.Β. ζηηο εθζέζεηο απνηίκεζεο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηνπο πιιφγνπο Αηδαζθφλησλ ζηε
δηακφξθσζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ επφκελνπ ζρνιηθνχ έηνπο. Παξφκνηα, νη βειηηψζεηο πνπ πξνηείλνπλ νη
.Β.Β.ζηηο εθζέζεηο πξνγξακκαηηζκνχ ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςε ζηε δηακφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ
ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ.
2

Ο επηηειηθφο ξφινο ησλ ΠΒ.Κ.Β.. θαη ν νξίδνληαο ηεο δξάζεο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ησλ ζρνιηθψλ
κνλάδσλ δηεπξχλεηαη πεξαηηέξσ κέζσ δχν αθφκε πξνβιέςεσλ ηνπ Ν. 4547/2018 (ν.π: 8411-12):
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Με ηε ζεζκνζέηεζε ηεο δπλαηφηεηαο δηαηχπσζεο απφ ηα ΠΒ.Κ.Β.. αμφλσλ
ηνπηθήο “εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο” βάζεη ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ζπκπεξαζκάησλ
πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κειέηε θαη ηελ αλάιπζε ησλ εθζέζεσλ απνηίκεζεο ησλ
ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο πεξηνρήο αξκνδηφηεηαο ηνπο θαη,
2.
κε ηελ επνπηεία θαη θαζνδήγεζε απφ ηα ΠΒ.Κ.Β.. νκάδσλ φκνξσλ
ζρνιείσλ πνπ ζπλεξγάδνληαη, πξνγξακκαηίδνπλ θαη πινπνηνχλ απφ θνηλνχ
επηκνξθσηηθέο πξσηνβνπιίεο, εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο θαη πνηθίια παηδαγσγηθά
πξνγξάκκαηα. Οη εθπξφζσπνη ησλ ζπλεξγαδφκελσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ
πξαγκαηνπνηνχλ θνηλέο ζπζθέςεηο θαηά ηηο νπνίεο αληαιιάζζνπλ ηδέεο, πξνηάζεηο
θαη πξνβιεκαηηζκνχο γχξσ απφ ηελ αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ θαη δξάζεσλ γηα ηελ
επίιπζε παηδαγσγηθψλ δεηεκάησλ, κε επίθεληξν ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ
πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηεο απνηίκεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ θαη ησλ
παηδαγσγηθψλ παξεκβάζεσλ πνπ πινπνηνχλ.

1.

πκπεξαζκαηηθέο επηζεκάλζεηο
ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο παξνπζηάζζεθαλ θαη αλαιχζεθαλ νξηζκέλα βαζηθά δεηήκαηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηα πεξηζψξηα θαη ηηο πξνυπνζέζεηο άζθεζεο εζσηεξηθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο απφ ηηο
ζρνιηθέο κνλάδεο. Ώλαδείρζεθε θαη ηεθκεξηψζεθε ε ζεκαζία ηεο άζθεζεο κηαο ηέηνηαο πνιηηηθήο γηα ηελ
ελδπλάκσζε ηνπ ξφινπ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο επαγγεικαηηθήο ζέζεο θαη θνπιηνχξαο
ηνπ εθπαδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. Παξνπζηάζζεθαλ νη θπξηφηεξνη ηνκείο ηνπ δηδαθηηθνχ θαη παηδαγσγηθνχ έξγνπ
ζηνπο νπνίνπο κπνξεί λα αζθεζεί πνιηηηθή απφ ηελ εθπαηδεπηηθή κνλάδα αθφκε θαη ζηα πιαίζηα ελφο
ζπζηήκαηνο θαηά βάζε ζπγθεληξσηηθνχ. Καηαδείρζεθε ε ζρέζε αλάκεζα ζηελ επηινγή ησλ ζηφρσλ ηνπ
ζρνιείνπ, ηε δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ηελ πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ θαη ηελ απνηίκεζε
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Παξνπζηάζηεθε ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν επηρεηξήζεθε ε εδξαίσζε ελφο ζπκκεηνρηθνχδεκνθξαηηθνχ ηξφπνπ δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη σο εθ ηνχηνπ ε ξηδηθή κεηαβνιή ηεο θνπιηνχξαο ζην
εζσηεξηθφ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ κε ην πξφγξακκα Ώ.Β.Β-ρνιηθήο Μνλάδαο. Σέινο ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε
παξνπζηάζηεθαλ νη βαζηθέο αξρέο ηνπ πξφζθαηα ςεθηζκέλνπ Ν. 4547/2018 θαη αλαιχζεθαλ νη ηξφπνη κε ηνπο
νπνίνπο νη δηαηάμεηο ηνπ επηρεηξνχλ λα δηεπξχλνπλ ηνλ νξίδνληα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ησλ ζρνιηθψλ
κνλάδσλ, λα εληζρχζνπλ ην ζπκκεηνρηθφ ραξαθηήξα ηεο δηνίθεζεο θαη λα εκβαζχλνπλ ην δεκνθξαηηθφ ηξφπν
ιεηηνπξγίαο.

Βηβιηνγξαθία

Διιεληθή

ΏΒΒ-Ώμηνιφγεζε Βθπαηδεπηηθνχ Βξγνπ. Σν Παξαηεξεηήξην ηεο ΏΒΒ: Δηζαγσγή.Αηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν:
http://aee.iep.edu.gr/about/intro .Ώλαθηήζεθε ζηηο 28/11/2018.
(ΏΒΒ-Ώμηνιφγεζε Βθπαηδεπηηθνχ Βξγνπ, Σν Παξαηεξεηήξην ηεο ΏΒΒ-Σν Θεκαηηθφ Πιαίζην ηεο Αμηνιφγεζεο.
Αηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν:

http://aee.iep.edu.gr/about/%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B9%CE
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%CE%B7%CF%83 . Ώλαθηήζεθε ζηηο 28/11/2018.
Ώλδξένπ Ώ. & Παπαθσλζηαληίλνπ Γ. (1994). Δμνπζία θαη νξγάλσζε-δηνίθεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.
Ώζήλα: Νέα χλνξα.
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖ ΠΑΡΑΒΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ – ΔΜΠΛΟΚΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ

Ησάλλεο Γ. Μπαιάθαο
Ώιεμάλδξεην Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο
Θεζζαινλίθε, Βιιάο
E-mail: impalafas @ gmail .com
ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Δ εθπαηδεπηηθή πξάμε είλαη κηα πνιπζρηδήο θαη απαηηεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ε
απνηειεζκαηηθή άζθεζή ηεο πξνυπνζέηεη ηε ζπλχπαξμε ζην ίδην πξφζσπν κηαο ζεηξά απφ
εθπαηδεπηηθέο θαη παηδαγσγηθέο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο. Πέξαλ ηνχηνπ δελ πξνθχπηεη αλάκεζα ζηνλ
εθπαηδεπηηθφ θφζκν θαζνιηθή ζπκθσλία γηα ηε δηαρείξηζε ηεο δχζθνιεο - παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο
ζην ζρνιείν. Γηα ηνλ έιεγρν επηβεβαίσζεο ησλ ζεσξεηηθψλ ππνζέζεσλ θαη ησλ εξεπλεηηθψλ
εξσηεκάησλ δηελεξγήζεθε επηηφπηα έξεπλα κε ηε ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ζε φια ηα ζρνιεία Α/ζκηαο Βθπ/ζεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Βλφηεηαο Γξεβελψλ. Σα
επξήκαηα απφ ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία αλαδεηθλχνπλ νπζηαζηηθνχο ζπζρεηηζκνχο κε ηηο
εξεπλεηηθέο κεηαβιεηέο, επαιεζεχνπλ ηηο ζεσξεηηθέο καο ππνζέζεηο απφ ηε κηα κεξηά θαη απφ ηελ
άιιε επηβεβαηψλνπλ ηε ζεψξεζε φηη ηα θαηλφκελα παξαβαηηθφηεηαο ζην ζρνιείν θαη ελ γέλεη
αληηθνηλσληθψλ εθδειψζεσλ ππνγξακκίδνπλ ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο, ηελ χπαξμε αηνκηθψλ θαη
θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ πνπ εθηπιίζζνληαη ζην νηθνγελεηαθφ αιιά θαη ζην επξχηεξν θνηλσληθφ
πεξηβάιινλ. Δ απνηειεζκαηηθή φκσο δηαρείξηζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο, ηεο παξαβαηηθφηεηαο,
ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ζηελ εθηέιεζε ηεο
απνζηνιήο ηεο Ο ξφινο ηεο δηνίθεζεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ είλαη θαζνξηζηηθφο.
Λέμεηο-θιεηδηά: Βθπαηδεπηηθή πξάμε, δηνίθεζε, παξαβαηηθφηεηα, ζπκβνπιεπηηθή, έξεπλα
ΔΗΑΓΧΓΖ
Δ ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ επνρή καο, θαζψο θαη ηνπο δχν
ηειεπηαίνπο αηψλεο, ζπλέβαιε θαη ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηε δηαηάξαμε θαη ηελ αλαηξνπή ησλ
πθηζηάκελσλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο δσήο. Ώπνηειεί θνηλή
παξαδνρή πσο ν/ε εθπαηδεπηηθφο, ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, έξρεηαη αληηκέησπνο/ε κε
δχζθνιεο θαηαζηάζεηο· ζηελ πεξίπησζή καο πξφθεηηαη γηα ηελ παξαβαηηθφηεηα καζεηψλ/ηξηψλ ζην
ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαη ε νπνία πεγάδεη απφ δηάθνξνπο ιφγνπο θαη αηηίεο. Σν πξφβιεκα φκσο ηεο
παξαβαηηθφηεηαο ελ γέλεη ζην πιαίζην ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ζηηο επηκέξνπο πηπρέο ηνπ,
θαζψο θαη ηεο άζθεζεο θνηλσληθνχ ειέγρνπ απφ ην ζρνιείν, δελ έρεη εξεπλεζεί επηζηεκνληθά ζε
ζεκαληηθφ βαζκφ γηα ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Σα ηειεπηαία ρξφληα επίζεο ππνζηεξίδεηαη απφ
πνιινχο εξεπλεηέο φηη ηα πξνβιήκαηα παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ παξνπζηάδνπλ νη καζεηέο/ηξηεο
ζηα ζρνιεία ζεκεηψλνπλ απμεηηθέο ηάζεηο θαη παίξλνπλ αλεζπρεηηθέο δηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο ν/ε
Αηεπζπληήο/ηξηα ηνπ ζρνιείνπ, ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο ηάμεο θαινχληαη λα
αληηκεησπίζνπλ - λα ζεξαπεχζνπλ.
ΚΟΠΟ
Ο ζθνπφο ηεο κειέηεο απηήο είλαη λα εξεπλεζνχλ εκπεηξηθά παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ
αξλεηηθά ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ θαη απμάλνπλ ηελ παξαβαηηθφηεηα ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ.
Βηδηθφηεξα, ζε εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, είλαη απαξαίηεην λα κειεηεζεί ν ξφινο ηεο δηνίθεζεο ζηελ
αληηκεηψπηζε ηεο παξαβαηηθφηεηαο θαη λα δηεξεπλεζεί ν ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη ην ζρνιείν - σο
δνκή θαη ιεηηνπξγία – ζηελ εκθάληζε θαη εθδήισζε ηεο λεαληθήο παξαβαηηθφηεηαο. Σαπηφρξνλα,
αμίδεη λα κειεηεζεί ν ξφινο ηνπ ζρνιείνπ σο παξάγνληα πξφιεςεο κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο
κάζεζεο θαη ηεο αγσγήο. ε επίπεδν θνηλσλίαο, είλαη αλαγθαία ε πιεξνθφξεζε θαη ελεκέξσζε ηνπ
θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη θάζε πνιίηε πνπ λνηάδεηαη ζε έλα επαίζζεην θνηλσληθά ζέκα πνπ
πξνβιεκαηίδεη θαη απαζρνιεί έληνλα ηελ θνηλσλία (πνιηηεία, θνξείο, εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, γνλείο
θαη καζεηηθή θνηλφηεηα).
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ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ
Απνθιίλνπζα θαη παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά
Κάζε θνηλσλία, θαζψο θαη νη δηάθνξεο επί κέξνπο θνηλσληθέο νκάδεο θαη νξγαλψζεηο πνπ ηε
ζπλζέηνπλ, επηδηψθνπλ λα δηακνξθψλνπλ έλα ζχζηεκα αξρψλ θαη ηδεψλ θνηλσληθά απνδεθηψλ, απηφ
πνπ νλνκάδνπκε αμίεο νη νπνίεο θαζνδεγνχλ θαη πξνζαλαηνιίδνπλ ηελ αηνκηθή θαη ζπιινγηθή
ζπκπεξηθνξά κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαηήξεζεο, αλαπαξαγσγήο θαη αλάπηπμεο ηνπο. ηελ
πεξίπησζε ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο, ελζσκαηψλεη ηηο θνηλσληθέο αμίεο πνπ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο
γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν, φπσο ηεο ειεπζεξίαο, ηεο ηζφηεηαο, ηεο δηθαηνζχλεο, ηεο κφξθσζεο, ηεο
νηθνγέλεηαο, ηεο εηξήλεο θ.ιπ., ζε εμεηδηθεπκέλνπο θνηλσληθνχο θαλφλεο (π.ρ. ην νηθνγελεηαθφ δίθαην
ελζσκαηψλεη ηηο αμίεο ηεο αλαηξνθήο, ηεο δηαπαηδαγψγεζεο θαη ηεο αξκνληθήο ζπλχπαξμεο ζηε
ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ κηαο νηθνγέλεηαο)· απηνί νη θαλφλεο πεξηθιείνπλ πξφηππα ζπκπεξηθνξάο ζε
αηνκηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν. Ώπηά ηα πξφηππα ζπκπεξηθνξάο είλαη πνπ νξίδνπλ ηη επηηξέπεηαη θαη ηη
δελ επηηξέπεηαη, ηη είλαη θαλνληθφ θαη ηη αληηθαλνληθφ, ζσζηφ ή ιάζνο θαη θαηά θάπνην ηξφπν
ππνδείρλνπλ ζηνλ θαζέλα ηε ζηάζε πνπ νθείιεη λα ηεξεί ζε ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο πεξηζηάζεηο
(νηθνγέλεηα, ζρνιείν, παξέεο ζπλνκειίθσλ θ.ιπ.).
Ώπνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά θαηά γεληθή παξαδνρή νλνκάδεηαη ε ζπκπεξηθνξά εθείλε πνπ
απνκαθξχλεηαη απφ ηνπο θνηλά απνδεθηνχο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία κηαο
θνηλσλίαο ζε δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν. χκθσλα κε ηνλ (Κπξίδε, 1999), αλ ε ζπκπεξηθνξά δηαθέξεη
απφ απηφ πνπ είλαη ην θνηλσληθά απνδεθηφ, ζεσξείηαη σο επηθίλδπλε γηα ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηελ
επίηεπμε ησλ θνηλσληθψλ ζηφρσλ θαη εθιακβάλεηαη σο «απνθιίλνπζα» ή «παξαβαηηθή»· ελψ ε έλλνηα
ηεο απφθιηζεο, ζπλερίδεη, ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηηο έλλνηεο ηνπ «θαλφλα», ηεο «θχξσζεο» θαη ηεο
«πξνζδνθίαο». Βπνκέλσο, δελ κπνξνχκε λα κηιάκε γηα απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά, αλ δελ έρνπκε ζην
λνπ καο θάπνηνπο θαλφλεο πνπ παξαβηάδνληαη θαη αλ ζην ηέινο δελ ιεηηνπξγεί «ζπλεηξκηθά ην ζρήκα
παξάβαζε-θχξσζε».
Ώθνινχζσο ε ζθέςε ηνπ θαζεγεηή Γ. Παλνχζε δελ απνκαθξχλεηαη απφ απηή ηνπ Καξχδε, ν
νπνίνο ππνζηεξίδεη φηη ζηαζεξέο θαη ακεηαθίλεηεο κνξθέο απφθιηζεο κέζα ζην ρξφλν δελ ππάξρνπλ. Δ
έλλνηα δειαδή ηεο απφθιηζεο δελ είλαη κηα «θαζνιηθή» δηαρξνληθή έλλνηα νχηε ππάξρνπλ
«επηζηεκνληθά θξηηήξηα» πνπ ηελ θαζνξίδνπλ. Οπφηε ην γεληθφ πνιηηηζκηθφ επίπεδν θάζε επνρήο , νη
θνηλσληθέο θαη εζηθέο αληηιήςεηο πνπ επηθξαηνχλ, ε θνηλσληθή ζπγθπξία, θαζψο θαη ε θξαηνχζα
ηδενινγία, δηακνξθψλνπλ θάζε θνξά κηα «δηαθνξεηηθή ζεψξεζε» ηεο απφθιηζεο.
Ζ παξαβαηηθφηεηα ζην ζρνιηθφ πιαίζην
Χο παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά νξίδεηαη, θαηά ηνλ Κπξίδε (1999: 38), «θάζε κνξθή δξάζεο
ελφο ή πεξηζζφηεξσλ καζεηψλ πνπ απεηιεί ή θαηαθέξλεη λα δηαθφςεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ή
θαη λα νδεγήζεη ηελ ηάμε ζε κνξθέο δξάζεο πνπ απεηινχλ ηελ αζθάιεηα θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο
νκάδαο ή ηέινο λα θαηαζηξαηεγήζεη θαλφλεο πνπ εηέζεζαλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ηνπο καζεηέο ή ην
ζρνιηθφ ζχζηεκα γεληθφηεξα». Σν θαηλφκελν ηεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζπλδέεηαη θπξίσο κε ηελ
παξάβαζε θαλφλσλ θαη λφκσλ θαη εθδειψλεηαη θπξίσο ηελ πεξίνδν ηεο εθεβείαο, φπνπ ην παηδί
πεξλάεη απφ ηελ πεξίνδν ηεο σξίκαλζεο θαη ηείλεη λα ππνρσξεί θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ελειηθίσζεο
(Παλνχζεο, 2005). Δ νκαιή εμέιημε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ
επηβάιιεη ηελ «χπαξμε» ηάμεο κε ηελ έλλνηα ηεο ελίζρπζεο απνδεθηψλ κνξθψλ ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο
απνδπλάκσζεο πξνβιεκαηηθψλ κνξθψλ ζπκπεξηθνξάο. χκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηνπ Hammersley, νη
ελέξγεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζα πξέπεη λα απνβιέπνπλ ζηελ πξνζηαζία ηεο «ηάμεο» απφ «εμσηεξηθή
εηζβνιή» θαη απφ «εζσηεξηθή απνζχλζεζε» (Μηραιαθφπνπινο, 1997). Παξαηεξείηαη ζπρλά, ζχκθσλα
κε ηελ (Καξακπέξε, 2016) φηη εθπαηδεπηηθνί θαη γνλείο δελ θαηαθέξλνπλ λα απνζαθελίζνπλ ηε
«δηαθνξεηηθφηεηα» κεηαμχ ησλ ζπκκαζεηψλ θαη λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ αλνρή θαη ηνλ ζεβαζκφ πξνο
ην «άιιν», ην «δηαθνξεηηθφ απφ εκάο». Ώθνινχζσο νη καζεηέο, κε ελζσκαηψλνληαο ηε
«δηαθνξεηηθφηεηα» ζηελ θνπιηνχξα ηνπο, αληηδξνχλ θαη εθδειψλνπλ βίαηεο ζπκπεξηθνξέο,
αλαιακβάλνληαο θαηά πεξίζηαζε ηνλ ξφιν ηνπ «ζχηε» ή ηνπ «ζχκαηνο».
Γηνίθεζε ζηελ εθπαίδεπζε
Με ηελ απγή ηνπ 21νπ αηψλα νη θνηλσληθέο ζπλζήθεο απαηηνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξν έλα
ζρνιείν επέιηθην θαη δπλακηθφ, αλνηρηφ, εμσζηξεθέο, πνπ φρη κφλν ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζχγρξνλεο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, αιιά θαη ζα αληηκεησπίδεη δεκηνπξγηθά ελζσκαηψλνληαο ηε λέα γλψζε, ηελ
δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία ζην πιαίζην ηεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο. Ο ξφινο ηεο δηνίθεζεο κε
ηελ ελζσκάησζε ησλ αξρψλ ηνπ management ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ επίηεπμε ησλ
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παξαπάλσ ζηφρσλ θαζίζηαηαη πιένλ θαζνξηζηηθφο
Έρνπλ δηαηππσζεί θαηά θαηξνχο πνιινί νξηζκνί γηα ηελ έλλνηα ηεο δηνίθεζεο, γηαηί ην πεδίν
εθαξκνγήο πνηθίιιεη θαη ε έλλνηα ηεο δηνίθεζεο δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηνλ ρψξν - ρξφλν
εθαξκνγήο. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη ζχκθσλα κε ηελ θαζεγήηξηα Καπίθε, φηη ην θαηάιιειν παηδαγσγηθφ
θιίκα ζην ζρνιείν, ην πξφηππν εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ε ζπκκεηνρηθή δηνίθεζε, ε ελδπλάκσζε φισλ
ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ θαη άιιεο παξάκεηξνη, πνπ κπνξνχλ λα βειηησζνχλ κέζα απφ ηηο
ιεηηνπξγίεο θαη πξαθηηθέο ηνπ κάλαηδκελη, ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζηελ δεκηνπξγία ελφο
απνηειεζκαηηθνχ θαη απνδνηηθνχ ζρνιείνπ.
Δθαξκνγέο ηεο πκβνπιεπηηθήο
Δ επνρή καο ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιππινθφηεηα, θνηλσληθή ξεπζηφηεηα, θαη ξαγδαίεο
ηερλνινγηθέο θαη θνηλσληθέο αιιαγέο, γεγνλφο πνπ δελ αθήλεη ρσξίο επηξξνή ηε λέα γεληά. Καηά ηε
δηαδηθαζία ηεο έληαμεο ηνπ αηφκνπ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν ηδηαίηεξα θξίζηκε είλαη ε πεξίνδνο ηεο
εθεβείαο. Βίλαη θξίζηκε γηαηί ζ΄ απηή ηελ ειηθία ην άηνκν θαιείηαη λα θάλεη ζεκαληηθέο επηινγέο.
Καιείηαη λα πάξεη απνθάζεηο θαη λα θάλεη επηινγέο πνπ ζα παίμνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ κειινληηθή
εθπαηδεπηηθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπ δσή. Σν πεδίν δξάζεο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο είλαη αξθεηά επξχ θαη
κπνξεί λα παίμεη ζπνπδαίν ξφιν ζηελ εθπαίδεπζε. Οη ζηφρνη ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζηελ εθπαίδεπζε
πξέπεη λα είλαη ελαξκνληζκέλνη κε ηηο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο, δπλαηφηεηεο θαη πξνβιήκαηα ησλ
καζεηψλ, ηνπο ζθνπνχο ηνπ ζρνιείνπ, ηηο ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο θαη ηηο ηζηνξηθέο θαη θνηλσληθέο
ζπλζήθεο. (Ώγγειφπνπινο & Πνιπδψξνπ, 2006).
ΜΔΘΟΓΟ
Πιεζπζκφ αλαθνξάο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα απνηέιεζαλ νη εθπαηδεπηηθνί
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Βλφηεηαο (ΠΒ) Γξεβελψλ. ηελ ΠΒ Γξεβελψλ
ππάξρνπλ ζπλνιηθά δεθαηξία (13) ζρνιεία δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. ε απηά ηα ζρνιεία θαηά ην
ζρνιηθφ έηνο 2017-2018 ππεξεηνχλ ζπλνιηθά 300 εθπαηδεπηηθνί φισλ ησλ εηδηθνηήησλ. Οη
ζπγθεθξηκέλνη εθπαηδεπηηθνί ππήξμαλ νη εξεπλεηηθέο – πεηξακαηηθέο κνλάδεο ηεο έξεπλαο.
Βξσηεκαηνιφγην απεζηάιε ζρεδφλ ζην ζχλνιν ησλ ππεξεηνχλησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ
ζρνιείσλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο ΠΒ Γξεβελψλ. χκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία έλα
πνζνζηφ 25% - 30% ησλ εξεπλψκελσλ αληαπνθξίλεηαη θαη ζπκκεηέρεη ζε έξεπλα ζπκπιεξψλνληαο
εξσηεκαηνιφγην. πλεπψο ήηαλ αλακελφκελν φηη κφλν έλα κέξνο (δείγκα) απφ ηνλ πιεζπζκφ
αλαθνξάο ζα ζπκπιήξσλε εξσηεκαηνιφγην. Ώπφ ηα πξνεγνχκελα είλαη πξνθαλέο φηη ν ζρεδηαζκφο ηεο
έξεπλαο ήηαλ – ζηελ νπζία – δεηγκαηνιεπηηθφο ν νπνίνο δελ πεξηιάκβαλε θαλελφο είδνπο
ηπραηνπνίεζε (randomization). Δ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο είζηζηαη λα ραξαθηεξίδεηαη
σο βνιηθή (convienient). εκεηψλεηαη φηη ν βαζκφο αληαπφθξηζεο ησλ εξεπλψκελσλ εθπαηδεπηηθψλ
ππήξμε αξθεηά πςειφο δεδνκέλνπ φηη ζπκπιεξψζεθαλ ζπλνιηθά εθαηφλ δεθαπέληε (115)
εξσηεκαηνιφγηα – πνζνζηφ πεξίπνπ 38%. εκαληηθή ππήξμε ε ζπκβνιή ησλ Αηεπζπληψλ ησλ
αλσηέξσ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζηελ νκαιή θαη απξφζθνπηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο.
Σν εξσηεκαηνιφγην ήηαλ ρσξηζκέλν ζε επηά (7) κέξε θαη θάζε κέξνο πεξηιάκβαλε θιεηζηνχ
ηχπνπ εξσηήζεηο. Με ηηο εξσηήζεηο ηνπ Ώ΄ κέξνπο δηεξεπλήζεθαλ ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά
ησλ εξεπλψκελσλ. Σα ππφινηπα έμη (6) κέξε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιάκβαλαλ εξσηήζεηο πνπ
κειεηνχλ: α) ηνπο παξάγνληεο ηεο παξαβαηηθφηεηαο, β) ηηο θνηλσληθέο παξακέηξνπο ηεο
παξαβαηηθφηεηαο, γ) ηα ζρνιεία θαη ηελ αληηκεηψπηζε δπζρεξψλ θαηαζηάζεσλ, δ) ηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία θαη πψο απηή επεξεάδεη ηελ παξαβαηηθφηεηα, ε) ηελ πξφιεςε ηεο παξαβαηηθφηεηαο θαη
ηέινο ην ξφιν ηεο δηνίθεζεο ζ΄ φια ηα παξαπάλσ. Έγηλε ρξήζε ηεο 4βαζκηαο θιίκαθαο Likert ζηηο
κεηαβιεηέο ελδηαθέξνληνο ε επηινγή ηεο νπνίαο κφλν ηπραία δελ ππήξμε. ηφρνο ηνπ εξεπλεηή ήηαλ
λα πξνθαιέζεη θάζε εξεπλψκελν εθπαηδεπηηθφ λα πάξεη ζέζε (είηε ζεηηθή είηε αξλεηηθή) ζε θαζέλα
απφ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ κε ηε βνήζεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Σνχηνο ήηαλ θαη ν
ιφγνο πνπ δελ δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηνπο εξεπλψκελνπο λα επηιέμνπλ νπδέηεξε απάληεζε (κε ηε
ρξήζε π.ρ 5βάζκηαο θιίκαθαο Likert). πσο έρεη επηζεκαλζεί πνιιέο θνξέο απφ θνηλσληθνχο
εξεπλεηέο ε επηινγή «νπδέηεξεο» απάληεζεο απφ ηνπο εξεπλψκελνπο απνηειεί θνηλή πξαθηηθή
(«εχθνιε» θαη αλψδπλε επηινγή).
Μεηά ηε ζπιινγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ αθνινχζεζε ε αξίζκεζή ηνπο θαη ελ ζπλερεία ε
θσδηθνγξάθεζε ησλ απαληήζεσλ ησλ δηαθφξσλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ (κεηαβιεηψλ). Κάζε
εξσηεκαηνιφγην θαηαρσξήζεθε ειεθηξνληθά θαη δεκηνπξγήζεθε αξρείν δεδνκέλσλ. Δ ζηαηηζηηθή
αλάιπζε (data analysis) θαη νπηηθνπνίεζε (data visualization) ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε
βνήζεηα ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ IBM SPSS 21.0.
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή – Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά
ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 115 εθπαηδεπηηθνί εθ ησλ νπνίσλ 55 (47,8%) ήηαλ άλδξεο
θαη 60 (52,2%) ήηαλ γπλαίθεο. 15 (13%) εθπαηδεπηηθνί είραλ ειηθία απφ 31-40 έηε, 46 (40%) είραλ
ειηθία απφ 41-50 έηε, 47 (40,9%) είραλ ειηθία απφ 51-60 έηε θαη κφιηο 7 (6,1%) είραλ ειηθία άλσ ησλ
60 εηψλ. Βηδηθφηεξα, ζηελ ειηθηαθή θαηεγνξία 31-40 έηε αλήθνπλ 7 (46,7%) άλδξεο θαη 8 (53,3%)
γπλαίθεο. ηελ ειηθηαθή θαηεγνξία 41-50 έηε αλήθνπλ 16 (34,8%) άλδξεο θαη 30 (65,2%) γπλαίθεο.
ηελ ειηθηαθή θαηεγνξία 51-60 έηε αλήθνπλ 25 (53,2%) άλδξεο θαη 22 (46,8%) γπλαίθεο θαη ζηελ
ειηθηαθή θαηεγνξία 60 θαη άλσ αλήθνπλ 7 (100,0%) άλδξεο θαη θακία γπλαίθα. ε ζρέζε κε ηελ
εηδηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 62 (53,9%) απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ζπνπδάζεη ζεηηθέο επηζηήκεο
θαη 53 (46,1%) έρνπλ ζπνπδάζεη ζεσξεηηθέο επηζηήκεο. Πεξηζζφηεξν αλαιπηηθά, 43 (69,4%) άλδξεο
έρνπλ ζπνπδάζεη ζεηηθέο επηζηήκεο ελψ νη γπλαίθεο κε αληίζηνηρεο ζπνπδέο αλέξρνληαη ζε κφιηο 19
(30,6%). Οκνίσο, 12 (22,6%) άλδξεο έρνπλ ζπνπδάζεη ζεσξεηηθέο επηζηήκεο ελψ νη γπλαίθεο κε
αληίζηνηρεο ζπνπδέο αλέξρνληαη ζε 41 (77,4%). ε φηη αθνξά ην αλψηεξν επίπεδν εθπαίδεπζεο πνπ
έρνπλ νινθιεξψζεη νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί ζηελ έξεπλα – 5 (4,3%) έρνπλ πηπρίν ΣΒΕ, 84
(73,0%) έρνπλ πηπρίν ΏΒΕ, 24 (20,9%) έρνπλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ θαη κφιηο 2 (1,7%) έρνπλ
δηδαθηνξηθφ δίπισκα. Χο πξνο ηνλ ηχπν ηνπ ζρνιείνπ πνπ ππεξεηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ πήξαλ
κέξνο ζηελ έξεπλα 40 (34,8%) άηνκα απαζρνινχληαη ζε Γπκλάζηα, 45 (39,1%) άηνκα απαζρνινχληαη
ζε ΓΒΛ θαη 30 (26,1%) άηνκα απαζρνινχληαη ζε ΒΠΏΛ. πγθεθξηκέλα, 16 (40%) άλδξεο
εθπαηδεπηηθνί ππεξεηνχλ ζε Γπκλάζηα ελψ αληίζηνηρα νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί αλέξρνληαη ζε 24
(60%). 26 (57,8%) άλδξεο εθπαηδεπηηθνί ππεξεηνχλ ζε ΓΒΛ ελψ αληίζηνηρα νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί
αλέξρνληαη ζε 19 (42,2%). Σέινο, 13 (43,3%) άλδξεο εθπαηδεπηηθνί ππεξεηνχλ ζε ΒΠΏΛ ελψ
αληίζηνηρα νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί αλέξρνληαη ζε 17 (56,7%).
Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή – Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα
Δ δηάηαμε ηνπ ρψξνπ ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο (κεηαβιεηή ΐ4) - ζχκθσλα κε ην 24,3% ησλ
εθπαηδεπηηθψλ - δελ επεξεάδεη ζε θακία πεξίπησζε ηε ζηάζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ ζηελ
αίζνπζα δηδαζθαιίαο θαη ελ γέλεη ζην ζρνιείν. Σν παηδαγσγηθφ θαη καζεζηαθφ θιίκα ζηε ζρνιηθή
κνλάδα (κεηαβιεηή ΐ1) θαζψο θαη ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζηελ ηάμε (κεηαβιεηή ΐ3) ζχκθσλα κε ην 53,1% θαη ην 54% ησλ εθπαηδεπηηθψλ αληίζηνηρα - εθηηκά φηη ζρεηίδεηαη θαη επεξεάδεη
θαζνξηζηηθά ηελ παξαβαηηθφηεηα ησλ καζεηψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη ε θνηλσληθή ζέζε (Γ1)
θαη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο (Γ2) ζρεηίδεηαη κε ηελ χπαξμε παξαβαηηθήο
ζπκπεξηθνξάο απφ ηνπο καζεηέο κε πνζνζηά 60% θαη 61% αληίζηνηρα. Βπηπιένλ, ην νηθνγελεηαθφ
θιίκα (Γ4) ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ φπσο δειψλεη ην 87,8
% ησλ εξεπλψκελσλ εθπαηδεπηηθψλ. εκαληηθφ είλαη ην πνζνζηφ - 65,5% -εθείλσλ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, πνπ ππνζηεξίδεη φηη κεξηθέο θνξέο ε εζληθή πξνέιεπζε ηεο νηθνγέλεηαο (Γ5) έρεη
ζρέζε κε ηελ εθδήισζε επηζεηηθήο θαη απνθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο. Οη πξνζδνθίεο ηνπ
νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο (Γ6) ζπληεινχλ κεξηθέο θνξέο ζηελ εθδήισζε παξαβαηηθήο
ζπκπεξηθνξάο απφ ηνπο καζεηέο φπσο πηζηεχεη ην 56,6 % ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
Σν 80% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξεί φηη ζρνιεία κε ζαθείο πξναπνθαζηζκέλνπο θαλφλεο θαη
φξηα πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο (Α2) αληηκεησπίδνπλ πνιχ θαιχηεξα δπζρεξείο θαηαζηάζεηο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ. Σν 70,2% ησλ εθπαηδεπηηθψλ πηζηεχεη
φηη ζρνιεία ρσξίο ζαθέο θαλνληζηηθφ πιαίζην θαη ρσξίο ζηαζεξφηεηα ζε αξρέο θαη θαλφλεο (Α3) δελ
είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζνπλ, είηε λα πξνιάβνπλ πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο καζεηψλ πνπ
απνκαθξχλνληαη απφ ηνπο θνηλσληθά απνδεθηνχο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ. Δ ζπλεξγαηηθή
εξγαζία θαη κάζεζε (Β2), ε αχμεζε ηνπ ρξφλνπ ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ (Β3), ε
πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ σο πξνο ην πεξηερφκελν θαη ηα επνπηηθά κέζα (Β4) θαη ε νξγάλσζε θαη ν
ζρεδηαζκφο ηεο καζεζηαθήο δηδαζθαιίαο ( Β6) απνηεινχλ κεηαβιεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ
πξφιεςε ηεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο φπσο
απνδεηθλχεηαη απφ ηα πςειφηαηα πνζνζηά ζπκθσλίαο, ήηνη 92,1%, 94,7%, 91,3% θαη 90,5%. Ώμίδεη
λα ζεκεησζεί φηη έλα πνζνζηφ 18,6% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξεί φηη ε ζπλερήο αμηνιφγεζε (Β5) δελ
απνηειεί κέζνδν απνηξνπήο ηεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο.
Οη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη ε θαιιηέξγεηα αξρψλ θαη αμηψλ θαη ε θαηάιιειε αγσγή (Σ1),
ε ελζάξξπλζε θαη ε πξνβνιή ζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ (Σ2), ε νηθνδφκεζε ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ κε ηνπο καζεηέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά (Σ5) θαη ε
επηκφξθσζε δηνίθεζεο θαη εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ ζην εθπαηδεπηηθφ
πεξηβάιινλ (Σ6) ζπκβάιινπλ ζε ζεκαληηθφηαην βαζκφ ζηελ πξφιεςε ηεο παξαβαηηθφηεηαο ζην
ζρνιείν. Σα αληίζηνηρα πνζνζηά ζπκθσλίαο γηα ηηο αλσηέξσ 4 κεηαβιεηέο αλέξρνληαη ζε 92,2%,

966

1st International Congress on Management of Educational Units
December 7-9, 2018, Thessaloniki, Greece

98,3%, 95,7% θαη 93,9% αληίζηνηρα. Δ επηβνιή ηεο πεηζαξρίαο (Σ3) βξίζθεη αληίζεην ην 38,3% ησλ
εθπαηδεπηηθψλ σο κέζνπ πξφιεςεο ηεο παξαβαηηθφηεηαο ζην ζρνιείν. Ώπφ ηελ άιιε κεξηά ππάξρεη
έλα 61,7% ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζεσξεί φηη ε πεηζαξρία είλαη απαξαίηεηε σο πξνιεπηηθφ κέηξν. Σν
80% ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαθσλεί σο πξνο ηελ πηνζέηεζε ζθιεξψλ πξνηάζεσλ πεξηιακβαλφκελσλ
ηηκσξεηηθψλ ιχζεσλ (Σ4). Με ηελ νξγάλσζε πξνγξακκάησλ πγείαο απφ ην ζρνιείν (Σ7) ζπκθσλεί
ζρεδφλ ην 90% ησλ εξεπλψκελσλ εθπαηδεπηηθψλ. Σν 91,1% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξεί σο βαζηθή
πξνυπφζεζε εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ ηελ χπαξμε αγαζηψλ ζρέζεσλ ζρνιείνπ-ζπιιφγνπ
γνλέσλ (Σ8).
Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ζεσξνχλ φηη ε αλαδήηεζε ζπκβνπιεπηηθήο
ππνζηήξημεο απφ θνξείο φπσο ν Ν, ΚΒΑΑΤ θαη άιινπο (Σ9), ε δεκηνπξγία επηηξνπψλ
δηακεζνιάβεζεο απφ καζεηέο γηα ηελ επίιπζε δηαθνξψλ (Σ10), ε εκπινθή ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Σ11), θαη ε ζπκβνπιεπηηθή θαη επηκφξθσζε γνλέσλ γηα λα κάζνπλ λα
ρεηξίδνληαη παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηψλ ηνπο (Σ12) ζπληεινχλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηελ
πξφιεςε ηεο παξαβαηηθφηεηαο ζην ζρνιείν. Σα αληίζηνηρα πνζνζηά ζπκθσλίαο γηα ηηο αλσηέξσ 4
κεηαβιεηέο αλέξρνληαη ζε 93,7%, 76,6%, 82,6% θαη 94% αληίζηνηρα. Γηα ηε δεκηνπξγία επηηξνπψλ
δηακεζνιάβεζεο απφ καζεηέο γηα ηελ επίιπζε δηαθνξψλ (Σ10) ππάξρεη έλα αμηνζεκείσην πνζνζηφ
εθπαηδεπηηθψλ πνπ δηαθσλνχλ (πιήξσο ή ελ κέξεη) ην νπνίν μεπεξλά ην 24%. Βπηπιένλ, πεξίπνπ 18%
ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαθσλεί (πιήξσο ή ελ κέξεη) κε ηελ εκπινθή ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Δ νηθνδφκεζε αηζζήκαηνο αζθάιεηαο θαη εκπηζηνζχλεο ζε φινπο ηνπο
καζεηέο (Γ1), ε αμηνπηζηία, ε αληηθεηκεληθφηεηα θαη ε ακεξνιεςία ζηηο θξίζεηο ηνπ (Γ2), ε επηδίσμε
λα δηδάζθεη κε ηνλ ιφγν, κε πξάμεηο θαη πξνπαληφο κε ην παξάδεηγκα (Γ3) θαη ε πξνψζεζε θνηλψλ
ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο (Γ4) απνηεινχλ θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία
θνπιηνχξαο ζπλεξγαζίαο θαη βειηίσζεο ηνπ παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο απφ ηε δηνίθεζε ζην ζρνιείν.
Σνχην απνδεηθλχεηαη απφ ην ζπληξηπηηθά πνζνζηά ζπκθσλίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ πήξαλ κέξνο
ζηελ έξεπλα, ήηνη 92,1%, 98,2%, 96,6% θαη 94,8% αληίζηνηρα.
ηαηηζηηθή ζπκπεξαζκαηνινγία
ηηο θνηλσληθέο έξεπλεο απνηειεί ζπλήζε πξαθηηθή νη κεηαβιεηέο πνπ εθθξάδνληαη ζε
θιίκαθα Likert λα αληηκεησπίδνληαη σο πνζνηηθέο γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάιπζή ηνπο. ε πεηξάκαηα
ηέηνηνπ ηχπνπ ε θιίκαθα Likert ζεσξείηαη φηη αληηζηνηρεί ζε ιαλζάλνπζα (latent) θαλνληθή θαηαλνκή.
Βπηπιένλ, εμαηηίαο ηεο χπαξμεο ηθαλνπνηεηηθνχ κεγέζνπο δείγκαηνο (n=115 ζηε ζπληξηπηηθή
πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ) έρεη εθαξκνγή ην Κεληξηθφ Οξηαθφ Θεψξεκα (Central Limit Theorem).
Ώπφ ηα παξαπάλσ είλαη πξνθαλέο φηη αίξεηαη ην πξφβιεκα ηεο χπαξμεο θαλνληθφηεηαο γηα ηηο
ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηέο θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη δπλαηή ε ρξήζε παξακεηξηθψλ κεζφδσλ γηα ηελ
επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ. ηε ζπλέρεηα εμεηάζηεθε αλ πξνέθπςαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο εξεπλεηηθέο καο κεηαβιεηέο ζε ζρέζε κε δεκνγξαθηθά θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά
ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. Ώθνινχζσο αλαθέξεηαη ην ζχλνιν ησλ
πεξηπηψζεσλ φπνπ παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο.
Έιεγρνη σο πξνο ην θχιν
Τθίζηαηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ
εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ην θαηά πφζν ην πιήζνο ησλ καζεηψλ κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο (B2) επεξεάδεη
ηελ παξαβαηηθφηεηα (t=2.141 – p-value=0.032). Οη άλδξεο εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη ην πιήζνο ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο (ΐ2) επεξεάδεη ηελ παξαβαηηθφηεηα πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο
εθπαηδεπηηθνχο. ην ζχλνιν ησλ ππνινίπσλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ δελ παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθή
ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ εθπαηδεπηηθψλ.
Έιεγρνη σο πξνο ην επίπεδν εθπαίδεπζεο
Τθίζηαηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε αλψηεξν
επίπεδν κφξθσζεο (ΣΒΕ-ΏΒΕ) θαη εθπαηδεπηηθψλ κε αλψηεξν επίπεδν κφξθσζεο (Msc-Phd) σο πξνο
ην θαηά πφζν ην πιήζνο ησλ καζεηψλ κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο (B2) επεξεάδεη ηελ παξαβαηηθφηεηα
(m1=2.71 – m2=2.27, t=2.289 – p-value=0.024). Οη εθπαηδεπηηθνί κε πηπρίν TEI-AEI ζεσξνχλ φηη ην
πιήζνο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (ΐ2) επεξεάδεη ηελ παξαβαηηθφηεηα ζεκαληηθά πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε
κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαηφρνπο Msc-Phd. Τπάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ κε αλψηεξν επίπεδν κφξθσζεο (ΣΒΕ-ΏΒΕ) θαη εθπαηδεπηηθψλ κε αλψηεξν επίπεδν
κφξθσζεο (Msc-Phd) σο πξνο ην θαηά πφζν ζρνιεία κε ζαθείο πξναπνθαζηζκέλνπο θαλφλεο θαη φξηα
(Α2) αληηκεησπίδνπλ θαιχηεξα δπζρεξείο θαηαζηάζεηο (m1=3.28 – m2=2.77, t=3.036 – pvalue=
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0.003). Οη εθπαηδεπηηθνί κε πηπρίν TEI-AEI ζεσξνχλ φηη ζρνιεία κε ζαθείο
πξναπνθαζηζκέλνπο θαλφλεο θαη φξηα (Α2) αληηκεησπίδνπλ πνιχ θαιχηεξα δπζρεξείο θαηαζηάζεηο ζε
ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαηφρνπο Msc-Phd νη νπνίνη δείρλνπλ πεξηζζφηεξν επηθπιαθηηθνί.
Τθίζηαηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε αλψηεξν
επίπεδν κφξθσζεο (ΣΒΕ-ΏΒΕ) θαη εθπαηδεπηηθψλ κε αλψηεξν επίπεδν κφξθσζεο (Msc-Phd) σο πξνο
ην θαηά πφζν ε νξγάλσζε θαη ν ζρεδηαζκφο ηεο καζεζηαθήο δηδαζθαιίαο (Β6) πξνιακβάλεη ηελ
παξαβαηηθφηεηα (m1=3.42 – m2=3.04, t=2.239 – p-value=0.027). Οη εθπαηδεπηηθνί κε πηπρίν TEI-AEI
ζεσξνχλ φηη ε νξγάλσζε θαη ν ζρεδηαζκφο ηεο καζεζηαθήο δηδαζθαιίαο (Β6) πξνιακβάλεη ηελ
παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαηφρνπο Msc-Phd πνπ δελ
παξνπζηάδνληαη ην ίδην αηζηφδνμνη. Τπάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ κε αλψηεξν επίπεδν κφξθσζεο (ΣΒΕ-ΏΒΕ) θαη εθπαηδεπηηθψλ κε αλψηεξν επίπεδν
κφξθσζεο (Msc-Phd) σο πξνο ην θαηά πφζν ε χπαξμε αγαζηψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ζρνιείνπ - ζπιιφγνπ
(Σ8) πξνιακβάλεη ηελ παξαβαηηθφηεηα εληφο ηνπ ζρνιείνπ (m1=3.53 – m2=3.08, t=3.089 – pvalue=
0.003). Οη εθπαηδεπηηθνί κε πηπρίν TEI-AEI ζεσξνχλ φηη ε χπαξμε αγαζηψλ ζρέζεσλ κεηαμχ
ζρνιείνπ - ζπιιφγνπ (Σ8) ζπληειεί ζεκαληηθά ζηελ πξφιεςε ηεο παξαβαηηθφηεηαο ζε ζρέζε κε ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο θαηφρνπο Msc-Phd νη νπνίνη δείρλνπλ πεξηζζφηεξν επηθπιαθηηθνί.
Έιεγρνη σο πξνο ηελ εηδηθφηεηα
Τθίζηαηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ζεηηθέο
ζπνπδέο θαη εθπαηδεπηηθψλ κε ζεσξεηηθέο ζπνπδέο σο πξνο ην θαηά πφζν ε θνηλσληθή ζέζε ηεο
νηθνγέλεηαο (Γ1) ζπληειεί ζηελ παξαβαηηθφηεηα (m1=2.74 – m2=2.47, t=2.192 – p-value=0.03). Οη
εθπαηδεπηηθνί κε ζεηηθέο ζπνπδέο ζεσξνχλ φηη ε θνηλσληθή ζέζε ηεο νηθνγέλεηαο (Γ1) ζπληειεί
πεξηζζφηεξν ζηελ παξαβαηηθφηεηα ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ζεσξεηηθέο ζπνπδέο.
ηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε παξαηεξείηαη κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ζεηηθέο ζπνπδέο θαη
εθπαηδεπηηθψλ κε ζεσξεηηθέο ζπνπδέο σο πξνο ην θαηά πφζν ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο
(Γ3) ζπληειεί ζηελ παξαβαηηθφηεηα (m1=2.95 – m2=2.51, t=3.256 – p-value=0.02). Οη εθπαηδεπηηθνί
κε ζεηηθέο ζπνπδέο ζεσξνχλ φηη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο (Γ3) ζπληειεί πεξηζζφηεξν
ζηελ εκθάληζε παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο απφ ηνπο καζεηέο ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε
ζεσξεηηθέο ζπνπδέο.
Αηαπηζηψλεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ζεηηθέο
ζπνπδέο θαη εθπαηδεπηηθψλ κε ζεσξεηηθέο ζπνπδέο σο πξνο ην θαηά πφζν ε αλαδήηεζε
ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο απφ θνξείο (Σ9) πξνιακβάλεη ηελ παξαβαηηθφηεηα (m1=3.23 –
m2=3.49, t=-2,266 – p-value=0.02). Οη εθπαηδεπηηθνί κε ζεσξεηηθέο ζπνπδέο ζεσξνχλ φηη ε
αλαδήηεζε ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο απφ θνξείο (Σ9) πξνιακβάλεη πεξηζζφηεξν ηελ
παξαβαηηθφηεηα ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ζεηηθέο ζπνπδέο. Τπάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή
δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ζεηηθέο ζπνπδέο θαη εθπαηδεπηηθψλ κε ζεσξεηηθέο
ζπνπδέο σο πξνο ην θαηά πφζν ε αμηνπηζηία, ε αληηθεηκεληθφηεηα θαη ε ακεξνιεςία εθ κέξνπο ηεο
δηνίθεζεο (Γ2) ζπληειεί ζηελ βειηίσζε ηνπ παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο ζην ζρνιείν (m1=3.65 – m2=3.85,
t=-2.208 – p-value=0.029). Οη εθπαηδεπηηθνί κε ζεσξεηηθέο ζπνπδέο ζεσξνχλ φηη ε αμηνπηζηία, ε
αληηθεηκεληθφηεηα θαη ε ακεξνιεςία εθ κέξνπο ηεο δηνίθεζεο (Γ2) ζπληειεί πεξηζζφηεξν ζηελ
βειηίσζε ηνπ παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο ζην ζρνιείν ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ζεηηθέο
ζπνπδέο.
Παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ζεηηθέο
ζπνπδέο θαη εθπαηδεπηηθψλ κε ζεσξεηηθέο ζπνπδέο σο πξνο ην θαηά πφζν ε ρξήζε ηνπ ιφγνπ θαη
δίλνληαο ε δηνίθεζε ην παξάδεηγκα (Γ3) ζπληειεί ζηελ βειηίσζε ηνπ παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο ζην
ζρνιείν (m1=3.65 – m2=3.85, t=-2.021 – p-value=0.046). Οη εθπαηδεπηηθνί κε ζεσξεηηθέο ζπνπδέο
ζεσξνχλ φηη ε ρξήζε ηνπ ιφγνπ θαη δίλνληαο ε δηνίθεζε ην θαιφ παξάδεηγκα (Γ3) ζπληειεί
πεξηζζφηεξν ζηελ βειηίσζε ηνπ παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο ζην ζρνιείν ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
κε ζεηηθέο ζπνπδέο.
Έιεγρνη σο πξνο ηνλ ηχπν ζρνιείνπ
Γηα ηνπο παξαθάησ ειέγρνπο γίλεηαη ρξήζε ηεο αλάιπζεο δηαθχκαλζεο (one way anova)
επεηδή ε κεηαβιεηή «ηχπνο ζρνιείνπ» πεξηιακβάλεη ηξεηο θαηεγνξίεο (Γπκλάζην, ΓΒΛ θαη ΒΠΏΛ).
Τθίζηαηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην Γπκλάζην,
ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππεξεηνχλ ζε ΓΒΛ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππεξεηνχλ ζε ΒΠΏΛ σο πξνο
ην θαηά πφζν ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο (Γ3) ζπκβάιιεη ζηελ παξαβαηηθφηεηα (m1=2.5 –
m2=2.82 – m3=2.97, F=3.896 – p-value=0.023). Δ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε πξνθχπηεη
αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ Γπκλαζίσλ θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ΒΠΏΛ. Βηδηθφηεξα, νη
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εθπαηδεπηηθνί ησλ ΒΠΏΛ ζεσξνχλ φηη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο (Γ3) ζπκβάιιεη
πεξηζζφηεξν ζηελ εθδήισζε παξαβαηηθφηεηαο ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ζηα Γπκλάζηα.
Τπάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην Γπκλάζην, ησλ
εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππεξεηνχλ ζε ΓΒΛ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππεξεηνχλ ζε ΒΠΏΛ σο πξνο ην
θαηά πφζν ηα ζρνιεία ρσξίο ζαθέο θαλνληζηηθφ πιαίζην (Α3) αληηκεησπίδνπλ θαιχηεξα δπζρεξείο
θαηαζηάζεηο (m1=1.26 – m2=1.78 – m3=1.23, F=6.829 – p-value=0.002). Δ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή
δηαθνξνπνίεζε πξνθχπηεη αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ΓΒΛ ηφζν κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ
ΒΠΏΛ φζν θαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ Γπκλαζίσλ. πγθεθξηκέλα, νη εθπαηδεπηηθνί ησλ ΓΒΛ
ζεσξνχλ φηη ηα ζρνιεία ρσξίο ζαθέο θαλνληζηηθφ πιαίζην (Α3) αληηκεησπίδνπλ νξηζκέλεο θνξέο
θαιχηεξα δπζρεξείο θαηαζηάζεηο θάηη πνπ δελ ζπκκεξίδνληαη ζηνλ ίδην βαζκφ νη εθπαηδεπηηθνί ησλ
Γπκλαζίσλ θαη ησλ ΒΠΏΛ. Αηαπηζηψλεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζην Γπκλάζην, ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππεξεηνχλ ζε ΓΒΛ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ
ππεξεηνχλ ζε ΒΠΏΛ σο πξνο ην θαηά πφζν ε ζπλεξγαηηθή εξγαζία θαη κάζεζε (Β2) πξνιακβάλεη ηελ
παξαβαηηθφηεηα (m1=3.55 – m2=3.22 – m3=3.53, F=3.351 – p-value=0.039). Δ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή
δηαθνξνπνίεζε πξνθχπηεη αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ Γπκλαζίσλ θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
ησλ ΓΒΛ. πγθεθξηκέλα, νη εθπαηδεπηηθνί ησλ Γπκλαζίσλ ζεσξνχλ φηη ε χπαξμε ζπλεξγαηηθήο
εξγαζίαο θαη κάζεζεο (Β2) πξνιακβάλεη κε θαιχηεξν ηξφπν ηελ παξαβαηηθφηεηα ζε ζρέζε κε ηνπο
ζπλαδέιθνπο ηνπο ζηα ΓΒΛ. Παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζην Γπκλάζην, ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππεξεηνχλ ζε ΓΒΛ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ
ππεξεηνχλ ζε ΒΠΏΛ σο πξνο ην θαηά πφζν ε ζπλερήο αμηνιφγεζε (Β4) πξνιακβάλεη ηελ
παξαβαηηθφηεηα (m1=3.62 – m2=3.24 – m3=3.37, F=3.097 – p-value=0.049). Δ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή
δηαθνξνπνίεζε πξνθχπηεη αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ Γπκλαζίσλ θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
ησλ ΓΒΛ. πγθεθξηκέλα, νη εθπαηδεπηηθνί ησλ Γπκλαζίσλ ζεσξνχλ φηη ε ζπλερήο αμηνιφγεζε (Β4)
πξνιακβάλεη κε θαιχηεξν ηξφπν ηελ παξαβαηηθφηεηα ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ζηα ΓΒΛ.
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Ώπφ ηελ έξεπλά καο πξνθχπηεη φηη επηβάιιεηαη κε θάζε ηξφπν λα δνζεί έκθαζε ζηελ
πξφιεςε ησλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο θαη επηζεηηθφηεηαο θαη ζηελ αλαδήηεζε ηεο αηηηνινγίαο
θαη ηεο βαζχηεξεο θαηαλφεζεο ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ αλαδεηήζεσλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηνπ
ζρνιείνπ ηνπ 21νπ αηψλα. Δ εκπέδσζε θνπιηνχξαο ζπλεξγαζίαο θνηλψλ ζηφρσλ θαη θνηλνχ
βεκαηηζκνχ απφ ηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ απνδεηθλχεηαη απφ ηελ έξεπλά καο φηη πξνιακβάλεη ηελ
παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά, θαζψο θαη ε πξνψζεζε θνηλψλ ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο απνηεινχλ
θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία θνπιηνχξαο ζπλεξγαζίαο θαη βειηίσζεο
ηνπ παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο ζην ζρνιείν. Σνχην απνδεηθλχεηαη απφ ην ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ ζπκθσλίαο
ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ έξεπλα, ήηνη ην 92,1%, 98,2%, 96,6% θαη 94,8% αληίζηνηρα.
Σν 80% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξεί φηη ζρνιεία κε ζαθέο θαλνληζηηθφ πιαίζην κε αξρέο θαη θαλφλεο
πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο αληηκεησπίδνπλ πνιχ θαιχηεξα δπζρεξείο θαηαζηάζεηο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηελ αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ. Σν δε 70,2% ησλ εθπαηδεπηηθψλ
πηζηεχεη φηη ζρνιεία ρσξίο ζαθέο θαλνληζηηθφ πιαίζην θαη ρσξίο ζηαζεξφηεηα ζε αξρέο θαη θαλφλεο
δελ είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζνπλ, είηε λα πξνιάβνπλ πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο καζεηψλ πνπ
απνκαθξχλνληαη απφ ηνπο θνηλσληθά απνδεθηνχο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ.
Ώπαηηείηαη ζπζηεκαηηθή θαη φρη απνζπαζκαηηθή ή επθαηξηαθή εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ζηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε πξνβιεκαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ζηε ζρνιηθή ηάμε.Ώπφ ηελ έξεπλά
καο αλαδεηθλχεηαη φηη ην παηδαγσγηθφ θιίκα ηνπ ζρνιείνπ είλαη κηα βαζηθή κεηαβιεηή πνπ ζα πξέπεη
λα πξνζερζεί ηδηαίηεξα ζηελ πξνζπάζεηα καο λα θαηαλνήζνπκε ηηο δχζθνιεο ζπκπεξηθνξέο ησλ
καζεηψλ ζην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ. Δ δεκηνπξγία θνπιηνχξαο ζπλεξγαζίαο θαη βειηίσζεο ηνπ
παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο απφ ηελ δηνίθεζε ζην ζρνιείν ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην επξχηεξν παηδαγσγηθφ
θιίκα πνπ επηθξαηεί ζην ζρνιείν πνπ κφιηο αλαιχζεθε σο κηα ζεκαληηθή κεηαβιεηή. Σν 95% ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα ππνζηεξίδεη φηη ε παξαπάλσ κεηαβιεηή ιεηηνπξγεί πξνιεπηηθά ζηελ
παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ.
Δ Οκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία, ε ζπλεξγαζία θαη κάζεζε, ε αχμεζε ηνπ ρξφλνπ
ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ, ε πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ σο πξνο ην πεξηερφκελν θαη ηα
επνπηηθά κέζα δηδαζθαιίαο, ε νξγάλσζε θαη ν ζρεδηαζκφο ηεο καζεζηαθήο δηδαζθαιίαο απνηεινχλ
κεηαβιεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ πξφιεςε ηεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ζηελ
αλαβάζκηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηα πςειφηαηα πνζνζηά
ζπκθσλίαο, ήηνη 92,1%, 94,7%, 91,3% θαη 90,5%. Βπηπιένλ, ην νηθνγελεηαθφ θιίκα ζεσξνχλ φηη
ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ, φπσο δειψλεη ην 87,8 % ησλ
εξεπλψκελσλ εθπαηδεπηηθψλ. Δ αλαγθαηφηεηα ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ
έξεπλα επηβεβαηψλεη έξεπλεο πνπ δηελεξγήζεθαλ ζην παξειζφλ θαη απνδίδεηαη ζε ππαξθηέο
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εθπαηδεπηηθέο θαη παηδαγσγηθέο αλάγθεο πνπ ζα βνεζήζνπλ καζεηέο, γνλείο εθπαηδεπηηθνχο.
ΠΡΟΣΑΔΗ
Πξνηάζεηο ζε ζρέζε κε ην ξφιν ηεο δηνίθεζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε δχζθνισλ
θαηαζηάζεσλ, «Απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα Γηνίθεζεο»
ηξαηεγηθή βάζεη θνηλνχ νξάκαηνο. Πξνγξακκαηηζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη παηδαγσγηθνχ
έξγνπ κε ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο.
Δ νινθιεξσκέλε νξγάλσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ απφ ηνλ δηεπζπληή/-ηξηα θαη ν
ζαθήο νξηζκφο ησλ αξρψλ θαη θαλφλσλ απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο πξνο φινπο φζνπο εκπιέθνληαη ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, δειαδή ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο
Πξνηάζεηο ζε ζρέζε κε ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ
Δ «απνθπγή ηεο επηθξηηηθήο ζηάζεο» ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηα παηδηά.
Βμαληιεηηθή ζπδήηεζε – δηάινγνο πνπ απνπλέεη ζεβαζκφ θαη εμεχξεζε ησλ γελεζηνπξγψλ
αηηίσλ ζηνπο νπνίνπο νθείιεηαη ε παξαβαηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά.
Πνηφηεηα ζηε δηδαζθαιία θαη βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ψζηε φινη νη καζεηέο
λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγεηηθά ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη λα νηθνδνκνχλ ηε κάζεζε
Έληαμε ηεο ρνιηθήο δηακεζνιάβεζεο σο κέζν θαη πξαθηηθή εηξεληθήο επίιπζεο ησλ
δηαθνξψλ πνπ αλαθχπηνπλ αλάκεζα ζε καζεηέο/-ηξηεο
Πξνηάζεηο ζε ζρέζε κε ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ γνλέσλ
Βκπέδσζε «δηαθξηηψλ νξίσλ αλαθνξηθά» κε ηελ παξέκβαζε ησλ γνλέσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία, δεδνκέλνπ φηη νη εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδνληαη ηνπο γνλείο αξσγνχο, δίπια ηνπο θαη φρη
«ζηελφ θνξζέ» θαη αμηνινγεηέο ηνπ έξγνπ ηνπο.
Έγθαηξε ηαθηηθή θαη αδηάιεηπηε ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ γηα ην θαλνληζηηθφ πιαίζην
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη παηδαγσγηθνχο ζηφρνπο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο
θαζψο θαη γηα ηνλ ηξφπν εξγαζίαο, ηηο απαηηήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε
καζήκαηνο.
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Κάζε αλζξψπηλε θνηλσλία έρεη ην δηθφ ηεο πνιηηηζκφ θαη ην δηθφ ηεο θνηλσληθνπνιηηηζηηθφ ζχζηεκα.
ε θάζε ζηάδην ηεο αλάπηπμήο ηεο απηφ εκθαλίδεηαη σο πιήζνο θνηλσληθψλ κνξθψλ, ζρεκάησλ θαη ηάμεσλ. Ο
άλζξσπνο δε δεη πνηέ ζε κηα θνηλσλία γεληθά, αιιά είλαη κέινο πεξηζζφηεξσλ νκάδσλ. ε απηφ ην πεξηβάιινλ ε
δηαθνξεηηθφηεηα είλαη δεδνκέλε. Ο ζεβαζκφο ζηελ δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ άιινπ, θαζψο θαη ε έκπξαθηε απνδνρή
ηεο ζπκβάιεη ζηελ δεκηνπξγία θνηλσληψλ, πνπ δηαθαηέρνληαη απφ ηδέεο ηζφηεηαο, αιιεινζεβαζκνχ θαη δίθαηεο
κεηαρείξηζεο.
Δ δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο δελ είλαη απιά δεηνχκελε ή
επηζπκεηή, αιιά απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμε κηαο επηρείξεζεο. Έρεη λα
θάλεη κε ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε εξγαδνκέλνπ κπνξνχλ
λα αμηνπνηεζνχλ πξνο φθεινο ηνπ αηφκνπ θαη ηνπ ζπλφινπ ηεο επηρείξεζεο, ψζηε λα επηηεπρζεί ην κεγαιχηεξν
δπλαηφ φθεινο γηα φινπο. Σν ζρέδην δηαρείξηζεο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο εκπεξηέρεη κηα ζεηξά απφ δξάζεηο θαη
πξαθηηθέο κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο, ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο αιιά θαη ηε δηαξθή
βειηίσζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ: ηελ ελεκέξσζε, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ ελ γέλεη ζεηηθή πξνζέγγηζε θαη
απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο κέζα ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ ζθεπηηθφ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε έλλνηα ηεο
Αηαρείξηζεο ηεο Αηαθνξεηηθφηεηαο ζα ζπληζηά ηνλ «ππξήλα» κηαο επηηπρεκέλεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ε
νπνία ζηεξηδφκελε ζε αμηνθξαηηθά θξηηήξηα ζα κπνξέζεη λα απνηειέζεη θαλφλα ιεηηνπξγίαο ηνπ ηδίνπ ηνπ
θξάηνπο ζε ζεζκηθφ δειαδή επίπεδν, φπνπ ε λνκνζεζία ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ηα απαηηνχκελα κέηξα
νπζηαζηηθήο θαηαπνιέκεζεο ηεο αληζφηεηαο.
Σν πξαθηηθφ κνληέιν ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηελ εθαξκνγή νξζψλ πνιηηηθψλ θαη πξαθηηθψλ, πνπ
έρνπλ σο ζηφρν ηνπο ηελ ρξεζηκνπνίεζε θαη ησλ δηαθνξψλ θαη ησλ νκνηνηήησλ σο πξννπηηθέο θαη επθαηξίεο
κέζα απφ κηα ζπλνιηθή δηαδηθαζία, ε νπνία πξνζζέηεη φθεινο θαη αμία ζηελ θνηλσλία ησλ αλζξψπσλ
δεκηνπξγψληαο κηα ζπλνιηθή νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα. Δ ελζσκάησζε, σζηφζν ησλ πνιηηηζκηθψλ εηεξνηήησλ,
δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί αλ δελ γίλεη θαηαλνεηφ απ΄ φιεο ηηο πιεπξέο φηη θάζε πνιηηηζκηθή νκάδα είλαη θνξέαο
ελφο πνιηηηζκνχ πνπ δέρεηαη, αιιά θαη αζθεί επηδξάζεηο ηφζν ζε έλαλ εξγαζηαθφ ρψξν, φζν θαη ζε κηα θνηλσλία
γεληθφηεξα. H λέα απηή θηινζνθία είλαη έλα εξγαιείν αλάπηπμεο θαηλνηφκσλ ζθέςεσλ θαη βειηίσζεο ηεο
δπλακηθήο ησλ θνηλσληψλ.
Πεξαηηέξσ, ην θξάηνο ζε ζεζκηθφ επίπεδν σο ππξήλαο ζπγθξφηεζεο ηνπ θνηλσληθνπνιηηηθνχ γίγλεζζαη
ζα πξέπεη κέζα απφ λνκνινγίεο, κέηξα θαη απνθάζεηο λα πξνβεί ζηελ άξζε ηπρφλ θνηλσληθψλ απνθιεηζκψλ θαη
δηαθξίζεσλ, πξνβάιινληαο ην πξφηππν κηα ¨Πνιηηείαο¨ ζηελ νπνία φινη –ρσξίο εμαηξέζεηο θαη απνθιεηζκνχοζα αληηκεησπίδνληαη ηζφηηκα θαη κε αμηνπξέπεηα.
ΛΔΞΔΗ–ΚΛΔΗΓΗΑ: δηαρείξηζεδηαθνξεηηθφηεηαο, πνιηηηζκηθέο εηεξφηεηεο, ελζσκάησζε
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ΔΗΑΓΧΓΖ
Δ δαζθάια ηεο ΐ΄ Αεκνηηθνχ έζεζε ζηα παηδάθηα ηεο ηάμεο ηελ εμήο εξψηεζε: «Σέζζεξα πνπιηά
θάζνληαη πάλσ ζε έλα δέληξν. Παίξλεηε κηα ζθεληφλα θαη ξίρλεηε ζην έλα απφ απηά. Πφζα πνπιηά ζα κείλνπλ;».
«Σξία» απάληεζε κε βεβαηφηεηα έλαο επηάρξνλνο ιεπθφο Βπξσπαίνο: «Σέζζεξα κείνλ έλα καο θάλεη ηξία».
«Καλέλα» απάληεζε κε ηελ ίδηα βεβαηφηεηα έλαο επηάρξνλνο Ώθξηθαλφο: «Ώλ ξίμνπκε ζ‟ έλα πνπιί, ηα
ππφινηπα ζα πεηάμνπλ καθξηά».Πνην παηδάθη έδσζε ηελ ζσζηή απάληεζε;
Βίλαη μεθάζαξν φηη ε απάληεζε είλαη ζρεηηθή θαη εμαξηάηαη απφ ηελ πνιηηηζκηθή νπηηθή ησλ
πξαγκάησλ. Γηα ην πξψην παηδάθη, ηα πνπιηά ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε αληαλαθινχζαλ κηα ππνζεηηθή
θαηάζηαζε, ε νπνία απαηηνχζε κηα θπξηνιεθηηθή απάληεζε (κε νξζνινγηθή ζθέςε θαη καζεκαηηθή αθαίξεζε).
Γηα ην δεχηεξν παηδί, ηα πνπιηά ζρεηίδνληαλ κε κηα γλσζηή ζπκπεξηθνξά, πνπ ζα κπνξνχζε λα είλαη
αλακελφκελε (πηζαλφηαηα βησκαηηθή)(Gomez-Mejiaetal.2013).
Δ αληίιεςε καο σο παξαηεξεηή αιιά θπξίσο σο εθπαηδεπηή θαη θνξέα γλψζεο απέλαληη ζηνπο άιινπο
(ζε ηξίηνπο) πξέπεη λα δηέπεηαη απφ κηα θαηαλφεζε ηεο εηεξφηεηαο, ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, πνπ ππάξρεη αλάκεζα
ζε εκάο ηνλ πνκπφ (θνξέα) ηεο γλψζεο, αιιά θαη ζηνπο δέθηεο (απνδέθηεο), ηνπο νπνίνπο θαινχκαζηε φρη κφλν
λα επηκνξθψζνπκε θαη λα ηνπο θάλνπκε ιεηηνπξγηθνχο αιιά ηαπηφρξνλα λα ηνπο κεηαδψζνπκε ζπκπεξηθνξέο,
αμίεο θαη ηδεψδε, λα ηνπο κεηαιακπαδεχζνπκε κηα ηάζε εθηίκεζεο θαη απνδνρήο ηεο πνηθηινκνξθίαο ηεο
αλζξψπηλεο δσήο ζε φξνπο εζληθφηεηαο, θπιήο, θχινπ, ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, αλαπεξίαο, ζξεζθείαο
θαη άιισλ πνιηηηζκηθψλ παξαγφλησλ. Βπηδίσμε θαη πξφζεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεηκέλνπ είλαη λα πεξηγξάςεη
έλα ζπλνπηηθφ ζεσξεηηθφ κνληέιν Αηαρείξηζεο ηεο Βηεξφηεηαο θαη ζηε ζπλέρεηαλα κεηνπζηψζεη ην ζεσξεηηθφ
ζθέινο ζε έλα πξαθηηθφ κνληέιν εθαξκνγήο ηεο,ην νπνίν ζα κπνξεί λα ελζσκαησζεί θαη λα ιεηηνπξγήζεη ζε έλα
νπνηνδήπνηε εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ,δηφηη γηα λα επηηχρεη θάπνηνο είηε σο εθπαηδεπηήο είηε σο κάλαηδεξ ζηνλ 21 ν
αηψλα ζα πξέπεη πξψηα λα κάζεη λα απνδέρεηαη θαη λα ζπλεξγάδεηαη απνηειεζκαηηθά κε αλζξψπνπο
δηαθνξεηηθνχο απφ ηνλ ίδην.
Ώξρηθά πεξηγξάθεηαη ε εηεξφηεηα σο ζηνηρείν ζπλνρήο αιιά θαη ζχγθξνπζεο. Δ ζπλέρεηααθηεξψλεηαη
δηεμνδηθά ζηελ αλάιπζε ηεοεηεξφηεηαο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Ώθνινπζεί ε αλαθνξά ζε θαιέο πξαθηηθέο
δηαρείξηζεο ηεο εηεξφηεηαο θαη ζηε ζεκαζία ηνπο θαη ηέινο επηρεηξείηαη ε δηαηχπσζε θαη πεξηγξαθή ελφο
ζεσξεηηθνχ κνληέινπ δηαρείξηζεο ηεο εηεξφηεηαο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ηεο κηθξνκεζαίαο επηρείξεζεο
εζηίαζεο κε ηελ επσλπκία «ε παξάδνζε» θαη ηα πηζαλά νθέιε πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο
ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθήο.
1.
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Κάζε αλζξψπηλε θνηλσλία έρεη ην δηθφ ηεο πνιηηηζκφ θαη ην δηθφ ηεο θνηλσληθνπνιηηηζηηθφ ζχζηεκα. Δ
ζπκπεξηθνξά, νη αμίεο, ηα ηδεψδε θαη νη πεπνηζήζεηο ηνπ θάζε αηφκνπ επεξεάδνληαη άκεζα απφ ην πνιηηηζηηθφ
πιαίζην κέζα ζην νπνίν θαη δεη. Δ θνηλσλία ζε θάζε ζηάδην ηεο αλάπηπμήο ηεο εκθαλίδεηαη σο πιήζνο
θνηλσληθψλ κνξθψλ, ζρεκάησλ θαη ηάμεσλ. Ο άλζξσπνο δε δεη επνκέλσο πνηέ ζε κηα θνηλσλία γεληθά, αιιά
είλαη κέινο πεξηζζφηεξσλ νκάδσλ. Ώπηνί νη θνηλσληθνί ζρεκαηηζκνί είηε αιιεινεκπεξηέρνληαη είηε
αιιεινδηαζηαπξψλνληαη. Ο φξνο «θνηλσληθή δηαθνξνπνίεζε» αλαθέξεηαη ζηελ αλαγλψξηζε θαη θαζηέξσζε
ζηελ θνηλσλία δηαθνξψλ αλάκεζα ζε νκάδεο ή θαηεγνξίεο αηφκσλ. Τπάξρνπλ κηα ζεηξά απφ θξηηήξηα
δηαθνξνπνίεζεο, πνπ άιια νθείινληαη ζε βηνινγηθνχο παξάγνληεο, φπσο ε δηαθνξνπνίεζε θχισλ (άλδξεογπλαίθεο), ε δηαθνξνπνίεζε θαηά ειηθία (λένη-γέξνη), ε δηαθνξνπνίεζε ησλ θπιψλ (ιεπθνί, καχξνη θιπ) θαη
άιια νθείινληαη ζε θνηλσληθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο παξάγνληεο, φπσο ε πλεπκαηηθή δηαθνξνπνίεζε
(κνξθσκέλνη ή κε) θαη ε θνηλσληθή δηαθνξνπνίεζε (πςειφηεξα ή θαηψηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα).
Οη άλζξσπνη αλέθαζελ εζηίαδαλ ζηηο δηαθνξέο θαη ηελ εηεξφηεηα πνπ ππήξρε αλάκεζα ζ΄ απηνχο θαη
ηνπο «άιινπο» αλζξψπνπο, πνπ είραλ δηαθνξεηηθή γιψζζα θαη θπιεηηθά ή πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά. Ήδε ην
ξήκα «εθπνιηηίδσ» θαη ε κεηνρή «πνιηηηζκέλνο» απαληψληαη ζηα γαιιηθά θαη αγγιηθά θείκελα απφ ηνλ 16 ν
αηψλα (ΐνχξηζεο θ.ά. 1999:29). Δ αλαθάιπςε ηνπ Νένπ Κφζκνπ απφ ηνπο Εζπαλνχο έθαλε ηελ εηεξφηεηα, πνπ
πξνυπήξρε ήδε ζηελ Βπξψπε κε ηηο ζξεζθεπηηθέο δηαθξίζεηο, ζπγθξνπζηαθφ πεδίν αλσηεξφηεηαοθαησηεξφηεηαο κεηαμχ ησλ θπιψλ. Ώπφ ηε κία ε «αλψηεξε» επξσπατθή θπιή θαη απφ ηελ άιιε ε «θαηψηεξε»
ησλ Ελδηάλσλ.
κσο έλαο επξσπαίνο δηαλνεηήο ν Michel de Montaigne, ζηα 1580 εζηίαζε γηα πξψηε θνξά φρη ζηε
δηαθνξά, αιιά ζηελ νκνηφηεηα. Ώθνχ πξψηα δηαθήξπμε ηνλ πνιηηηζκηθφ ζρεηηθηζκφ επηζεκαίλνληαο εχζηνρα φηη
«ηίπνηε ην βάξβαξν θαη ην άγξην δελ ππάξρεη ζε απηνχο ηνπο ιανχο, εθηφο απφ ην φηη ν θαζέλαο νλνκάδεη
βαξβαξφηεηα φηη είλαη έμσ απφ ηηο ζπλήζεηεο ηνπ»(Montaigne 1979:115)ζηε ζπλέρεηα ακθηζβήηεζε ηηο
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πνιηηηζκηθέο ηεξαξρίεο ηεο επνρήο ηνπ ιέγνληαο φηη «ε Φχζε … θάλεη λα γελλεζνχλ κέζα απφ ηα ιηγφηεξν
πνιηηηζκέλα έζλε, δεκηνπξγήκαηα ηνπ πλεχκαηνο, πνπ ζπλαγσλίδνληαη ηα πην σξαία δεκηνπξγήκαηα ηεο
ηέρλεο»(Montaigne 1979:48).Έηζη, ε εηεξφηεηα σο αηνκηθφ ζηνηρείν πξψηα απφ φια θαη έπεηηα σο ζηνηρείν, πνπ
θαζνξίδεη ην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πιαίζην πξνζδηνξίδεηαη γηα πξψηε ίζσο θνξά σο ζηνηρείν πινχηνπ ηεο
αλζξψπηλεο χπαξμεο, έλα ζηνηρείν αιιειεγγχεο θαη φρη ζχγθξηζεο. Ώπηή ε νπκαληζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ
Μνληαίλ παξφηη ηνλ 19ν-20ν αηψλα ππνρψξεζε ιφγσ ηεο αλάδπζεο ησλ εζλψλ-θξαηψλ θαη ηνπ εζλνηηθνχ
δφγκαηνο, ηεο ηδέαο δειαδή φηη θάζε έζλνο θάζε πνιηηηζκηθά δηαθξηηή θνηλφηεηα απνηειεί θαη κηα εμίζνπ
δηαθξηηή θαη απηφλνκε νληφηεηα, γίλεηαη ζήκεξα ζηελ επνρή ησλ πνιππνιηηηζκηθψλ θνηλσληψλ πην επίθαηξε
απφ πνηέ θαη απνηειεί ηε βάζε γηα άιιεο κεζφδνποεπξχηεξεο γλσζηαθήο εθπαηδεπηηθήο πξνζέγγηζεο (ΐνχξηζεο
θ.ά. 1999:29-30).
Τπάξρνπλ πνιιά δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, πνπ θαζηζηνχλ ηνπο αλζξψπνπο αλφκνηνπο κεηαμχ
ηνπο, φκσο φπσο ηφληζε ν Montaigne αλήθνπκε «ζην ίδην είδνο, έρνπκε κέζα καο ηε θχζε ηνπ αλζξψπνπ». Ο
ζεβαζκφο ζηελ δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ άιινπ, θαζψο θαη ε έκπξαθηεαπνδνρή ηεο ζπκβάιεη ζηελ δεκηνπξγία
θνηλσληψλ, πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηδέεο ηζφηεηαο, αιιεινζεβαζκνχ θαη δίθαηεοκεηαρείξηζεο.Οη πεγέο ηεο
δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ αηφκσλ είλαη αξθεηά πεξίπινθεο, φκσο κπνξνχλ γεληθά λα νκαδνπνηεζνχλ ζε δχν
θαηεγνξίεο: εθείλεο πάλσ ζηηο νπνίεο ηα άηνκα έρνπλ ειάρηζην ή θαζφινπ έιεγρν θαη εθείλεο πάλσ ζηηο νπνίεο
έρνπλ θάπνην βαζκφ ειέγρνπ.
Σα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά πάλσ ζηα νπνία ηα άηνκα έρνπλ ειάρηζην ή θαζφινπ έιεγρν
ζπκπεξηιακβάλνπλ ηα βηνινγηθά πξνζδηνξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ηε θπιή, ην θχιν, ηελ ειηθία θαη
θάπνηα ζσκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά, θαζψο θαη ηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ θνηλσλία κέζα ζηελ νπνία γελληέηαη ην
άηνκν. Οη παξάγνληεο απηνί αζθνχλ πνιχ κεγάιε επηξξνή ζηελ ηαπηφηεηα ηνπ αηφκνπ θαη επεξεάδνπλ άκεζα
ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην άηνκν ζρεηίδεηαη κε άιια άηνκα.
ηελ δεχηεξε θαηεγνξία βξίζθνληαη ραξαθηεξηζηηθά, πνπ νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα πηνζεηήζνπλ, λα
απνβάιινπλ ή λα ηξνπνπνηήζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο κέζσ ζπλεηδεηψλ επηινγψλ ή ζθφπηκσλ
πξνζπαζεηψλ. Σέηνηα είλαη ην εξγαζηαθφ ηζηνξηθφ, ην εηζφδεκα, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ε ζηξαηησηηθή
εκπεηξία, νη πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο, ε γεσγξαθηθή ηνπνζεζία θαη ε κφξθσζε. Βίλαη ζεκαληηθφ λα ζπκφκαζηε ηε
δηάθξηζε κεηαμχ ησλ πεγψλ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο απηήο θαζαπηήο. Υσξίο απηή ηε
δηάθξηζε, ηείλνπλ λα ππάξρνπλ ζηεξεφηππα θαη γεληθεχζεηο. Οπζηαζηηθά, ε δηακφξθσζε ζηεξενηχπσλ
(stereotyping) ππνζέηεη φηη ν κέζνο φξνο κηαο νκάδαο ή νη ηάζεηο, πνπ επηθξαηνχλ ζε απηή ηελ νκάδα ηζρχνπλ
γηα φια ηα κέιε ηεο(Gomez-Mejiaetal. 2013).
Ο Rousseau, επίζεο δηαθσηηζηήο θαη θηιφζνθνο, επηζήκαλε εχζηνρα φηη «φια είλαη θαιά φηαλ βγαίλνπλ
απφ ηα ρέξηα ηνπ Πιάζηε ησλ πξαγκάησλ, φια εθθπιίδνληαη ζηα ρέξηα ηνπ αλζξψπνπ»,πνπ παξακνξθψλεη θαη
αλαηξέπεη ηα πάληα ζαλ λα κελ ηνλ ηθαλνπνηεί ηίπνηε άιιν.«Γελ ζέιεη ηίπνηε φπσο ην έθαλε ε θχζε», νχηε ην
ίδην ηνπ ην είδνο. Πηζηεχεη φηη ν άλζξσπνο πξέπεη λα εθπαηδεχεηαη ζαλ άινγν, φηη πξέπεη λα πάξεη ζρήκα
αλάινγν κε ηε κφδα ζαλ ηα δέληξα ζηνλ θήπν ηνπ. Σν είδνο καο δελ έγηλε γηα λα παξακείλεη εκηηειέο. Τπφ ηηο
πθηζηάκελεο ζπλζήθεο, έλαο άλζξσπνο πνπ ζα παξέκελε φπσο ήηαλ φηαλ γελλήζεθε, ρσξίο εμέιημε, ζα ήηαλ ν
πην άζρεκνο απφ φινπο. Πξνθαηάιεςε, εμνπζία, αλάγθεο, πξφηππα, δειαδή φιεο νη θνηλσληθέο ζπλήζεηεο, ζηηο
νπνίεο βξίζθνπκε ηνλ εαπηφ καο, ζα θαηέπληγαλ ηε θχζε κέζα ηνπ ρσξίο λα ηελ αληηθαηαζηήζνπλ κε
ηίπνηε(Ρνπζζψ, 2001:23).
Δ εθπαίδεπζε σο δηαδηθαζία κεηάδνζεο ηεο γλψζεο, πνπ αληαλαθιά ηηο αμίεο θαη ηα ηδεψδε ηνπ
πνιηηηζκηθνχ ζρεηηθηζκνχ ζηα παηδηά θαη ηνπο λένπο, βνεζά ζηε δεκηνπξγία πνιηηψλ, πνπ ζα έρνπλ απμεκέλα
επίπεδα θξηηηθήο ζθέςεο θαη παξάιιεια αλζξσπηάο, απαξαίηεηα ζηνηρεία ζπγθξφηεζεο κηαο ιεηηνπξγηθήο θαη
επδαηκνλνχζαο θνηλσλίαο θαη θξαηηθήο ππφζηαζεο. Δ χπαξμε θαη απνδνρή δηαθνξεηηθψλ θπιψλ, ηάζεσλ θαη
πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ είλαη έλα κέζν βειηίσζεο ηεο αλζξψπηλεο θχζεο θαη απηφ πξέπεη λα πεξάζεη ζηηο
ζπλεηδήζεηο φισλ φζσλ απαξηίδνπλ ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Ώιιά θαη ζην ζεζκηθφ επίπεδν, ζην επίπεδν ηνπ
θξάηνπο, πνπ κέζα απφ λνκνινγίεο κέηξα θαη απνθάζεηο ζα πξέπεη λα πξνβεί ζηελ άξζε ηπρφλ θνηλσληθψλ
απνθιεηζκψλ θαη δηαθξίζεσλ πξνβάιινληαο ην πξφηππν κηαο πνιηηείαο ζηελ νπνία φινη – ρσξίο εμαηξέζεηο θαη
απνθιεηζκνχο – είλαη πνιίηεο ηεο, δηφηη δνπλ ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο ηεο.
2.

Ζ ΔΣΔΡΟΣΖΣΑ ΣΟ ΔΡΓΑΗΑΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

Δ δηαξθψο κεηαιιαζζφκελε θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε ζηηο ιεγφκελεο δπηηθέο θνηλσλίεο άξρηζε
θπξίσο κεηά ηελ ιήμε ηνπ ΐ΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Δ αλάπηπμε ησλ πνιπεζληθψλ εηαηξηψλ ζε Ώκεξηθή θαη
Απηηθή Βπξψπε, ε δηεζλνπνίεζε ηνπ θεθαιαίνπ ησλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ εκπνξίνπ (καδί κε ηελ παξάιιειε
αλάπηπμε ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ησλ ΜΜΒ) έθεξε ζε άκεζε επαθή ηα θξάηε θαη ηνπο ιανχο, νδεγψληαο ηελ
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αλζξσπφηεηα ζε έλα λέν θαηλφκελν, ην νπνίν νλνκάζηεθε θαη νξίζηεθε ζπλνπηηθά σο Παγθνζκηνπνίεζε. Μέζα
ζ΄ απηήλ ηελ θαηλνχξηα θαηάζηαζε νη εμειίμεηο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο πνιηηηθήο, ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο
θνηλσλίαο ππήξμαλ ξαγδαίεο θαη πξσηνθαλείο ζε ηαρχηεηα θαη εχξνο.
Δ έλλνηα ηεο Αηαρείξηζεο ηεο Αηαθνξεηηθφηεηαο (managementofdiversity) έγηλε επξέσο γλσζηή ζηηο
αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄90 φηαλ άξρηζε λα αλαγλσξίδεηαη ε πνιππνιηηηζκηθφηεηα ησλ θνηλσληψλ θαη ε
αληαλάθιαζε ηεο ζηηο επηρεηξήζεηο. Ο εκπλεπζηήο ηεο έλλνηαο RooseveltThomas ήηαλ απηφο, πνπ πξψηνο
επεζήκαλε φηη αληί λα πξνζπαζνχλ λα αιιάμνπλ ηελ θνπιηνχξα ηνπ πνιπκνξθηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπο νη
επηρεηξήζεηο ζα έπξεπε λα αιιάμνπλ ηε δηθή ηνπο θνπιηνχξα. Με άιια ιφγηα, ε ίδηα ε επηρείξεζε νθείιεη λα
δηεπθνιχλεη ηελ ζπλχπαξμε ηεο δηαθνξάο θαη ηεο πνηθηιίαο κέζα ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ηεο (Keiletal.
2007).
Οη ζεκεξηλέο επηρεηξήζεηο ιεηηνπξγνχλ ζ‟ απηφ ην πνιχπινθν θαη ζπλερψο κεηαβαιιφκελν
επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ζε κηα αγνξά, πνπ είλαη πιένλ δηεζλνπνηεκέλε θαη αληαγσληζηηθή, επεξεαδφκελε
απφ πνιηηηθννηθνλνκηθά γεγνλφηα. Κάζε επηρείξεζε κπνξεί λα πξνζειθχεη πειαηεία απ‟ φιν ηνλ θφζκν θαη ηα
πξντφληα ηεο νθείινπλ λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο δηαθνξεηηθψλ αλζξψπσλ. Σν γεγνλφο
απηφ απνηειεί κηα πξφθιεζε γηα ηηο εηαηξείεο. Σηο αλαγθάδεη λα είλαη αλνηρηέο ζε λέα κελχκαηα θαη πξνθιήζεηο,
ηηο ππνρξεψλεη λα αμηνπνηνχλ πξφηεξεο γλψζεηο θαη λα εηζαγάγνπλ θαηλνηφκεο ηδέεο θαη ζηξαηεγηθέο (Β.Β..,
2010). Πξαθηηθά ζε έλαλ νξγαληζκφ, απηή ε δηάζηαζε ηεο πνιππνιηηηζµηθφηεηαο κπνξεί λα νξηζηεί σο ην
ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν κηαο εηαηξείαο λα δηαζέηεη ππαιιήινπο δηαθνξεηηθήο εζληθφηεηαο, θπιήο, ζξεζθείαο
θαη θχινπ.
Δ δηαρείξηζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ έρεη λα θάλεη κε ηελ θαηαλφεζε ηνπ
ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε εξγαδνκέλνπ (αθνχ πξψηα ε εηαηξία ηα αλαγλσξίζεη
θαη ηα ζεβαζηεί) κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ πξνο φθεινο ηνπ άηνκνπ θαη ηνπ ζπλφινπ ηεο επηρείξεζεο, ψζηε λα
επηηεπρζεί ην κεγαιχηεξν δπλαηφ φθεινο γηα φινπο.Βπηπιένλ, ζεκαίλεη ηελ αλάπηπμε δνκψλ θαη δηαδηθαζηψλ,
πνπ αμηνπνηνχλ επνηθνδνκεηηθά ηελ δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ θάζε αλζξψπνπ θαη δεκηνπξγνχλ έλα αμηνθξαηηθφ
ζχζηεκα εξγαζίαοδίλνληαοηελ επθαηξία ζε φινπο φζνπο ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία κηαο
επηρείξεζεο λα κάζνπλ απφ ηνπο ζπλαδέξθνπο ηνπο, λα δηεπθνιχλνληαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία
ηνπο κέζα ζε απηή θαη λα είλαη πεξηζζφηεξν παξαγσγηθνί. ΐαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ δηαρείξηζε απνηεινχλ:
ε δηάγλσζε αλαγθψλ θαη ε ηεξάξρεζε ηνπο, ν ππεχζπλνο γηα ηελ πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ, ε ζπκκεηνρή φισλ
γηα ηελ άξζε ησλ δηαθξίζεσλ, ε επαηζζεηνπνίεζε κέζα ζηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε θαη ηνπο ππάξρνληεο
εξγαδφκελνπο ηεο θαη ε παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ δξάζεσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο
(Ώλαηνιηθή Ώ.Β., 2012).
χκθσλα κε ηνλ Karunukaran (2009), ην ζρέδην δηαρείξηζεο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο εκπεξηέρεη κηα ζεηξά
απφ δξάζεηο θαη πξαθηηθέο κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο, ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο αιιά θαη
ηε δηαξθή βειηίσζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. Μέζα ζε απηφλ ηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ, νη νξγαληζκνί
νθείινπλ λα εληάμνπλ σο πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο ζηφρνπο ηελ ελεκέξσζε, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ ελ
γέλεη ζεηηθή πξνζέγγηζε θαη απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο κέζα ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ. Ώλ απηφ ην ζθεπηηθφ
κεγεζπλζείζε φιν ην εχξνο ηνπ εξγαζηαθνχ θαη θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο θαη κεηαηξαπεί ζε θαλφλα
ιεηηνπξγίαο ηνπ ηδίνπ ηνπ θξάηνπο ζε ζεζκηθφ δειαδή επίπεδν, ηφηε ε έλλνηα ηεο Αηαρείξηζεο ηεο
Αηαθνξεηηθφηεηαο είλαη αδηακθηζβήηεηα ν «ππξήλαο» ελφο επηηπρεκέλνπ κνληέινπ εθαξκνγήο ηεο Αηαρείξηζεο
ηεο Αηαθνξεηηθφηεηαο ζε έλα νπνηνδήπνηε εξγαζηαθφ ή θαη εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ (Μεληδειίδεο, 2016).
Ώπηφ ην πξαθηηθφ κνληέιν ζα πξέπεη πξψηα απφ φια λα ζηεξίδεηαη ζηελ εθαξκνγή νξζψλ πνιηηηθψλ
θαη πξαθηηθψλ, πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηνπο ηελ ρξεζηκνπνίεζε θαη ησλ δηαθνξψλ θαη ησλ νκνηνηήησλ σο
πξννπηηθέο θαη επθαηξίεο κέζα απφ κηα ζπλνιηθή δηαδηθαζία, ε νπνία πξνζζέηεη φθεινο θαη αμία ζηελ θνηλσλία
ησλ αλζξψπσλ δεκηνπξγψληαο κηα ζπλνιηθή νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα.
Ώιιά θαη ε λνκνζεζία παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δηαρείξηζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, θαζψο
επεξεάδεη ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο, ξπζκίδεη ζέκαηα δηάθξηζεο θαη ηζφηεηαο, πνιηηηθέο απαζρφιεζεο θαη ζέηεη
ηηο απαγνξεχζεηο. Χζηφζν, ε εθαξκνγή απηψλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο. Ο ηξφπνο κε ηνλ
νπνίν ε θάζε επηρείξεζε δηαρεηξίδεηαη ηελ δηαθνξεηηθφηεηα έρεη λα θάλεη κε ηελ θνπιηνχξα θαη ηελ θηινζνθία
ηεο θαη ζα πξέπεη λα εθθξάδεηαη θαη λα εθαξκφδεηαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο,φπσο ηα ζηάδηα δηνίθεζεο, λα
ζπλδέεηαη κε ηνπο ζηφρνπο θαη λα δηαηξέρεη φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ηεο. Έρεη λα θάλεη, ινηπφλ κε ηηο ζέζεηο, πνπ
έρεη ε εθάζηνηε επηρείξεζε θαη πσο εθθξάδνληαη απηέο κέζα ζην επξχηεξν θνηλσληθννηθνλνκηθφ ζχλνιν
(Ώλαηνιηθή Ώ.Β., 2012).
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Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, ζχκθσλα κε ηνλ Allard(2002), ππάξρεη πεξίπησζε έλα δηαθνξνπνηεκέλν
εξγαηηθφ δπλακηθφ λα νδεγήζεη θαη ζε πξνβιήκαηα φπσο ε θαθή επηθνηλσλία, νη δηαθσλίεο, νη παξαλνήζεηο, ε
αβεβαηφηεηα, νη δηακάρεο, ε αλεζπρία, νη αλέθηθηεο πξνζδνθίεο, ηα πξνβιήκαηα ζηηο πξνζιήςεηο θ.α.. Βπίζεο,
νη Jackson et al (1995) εμέθξαζαλ ηελ άπνςε φηη ε δηαθνξεηηθφηεηα κπνξεί λα πξνθαιέζεη αίζζεκα δπζθνξίαο
ζε έλα ή πεξηζζφηεξα κέιε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, κε απνηέιεζκα λα νδεγήζεη ζε κεησκέλε ελζσκάησζε
θαη δέζκεπζε πξνο ηελ εηαηξεία. Σα αξλεηηθά απηά απνηειέζκαηα είλαη πξντφλ ηεο αλαπνηειεζκαηηθήο
δηαρείξηζεο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ. Οη Ancona and Caldwell (1992) ππνζηήξημαλ φηη
παξφιν πνπ ε δηαθνξεηηθφηεηα ζπκβάιιεη γεληθά ζηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ζηνπο νξγαληζκνχο,
εθείλν, πνπ ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη αξλεηηθά κηα ηέηνηα εμέιημε ζα ήηαλ έλα δπζαξκνληθφ εξγαηηθφ
δπλακηθφ. Ώπηφ ζπκβαίλεη ιφγσ ηεο δπζθνιίαο ελζσκάησζεο δηαθνξεηηθψλ αλζξψπσλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν
ζθέςεο, ζπκπεξηθνξέο θαη αμίεο ζε έλαλ εξγαζηαθφ ρψξν. Δ ελζσκάησζε επηθέξεη αλαπφθεπθηα δηάθνξεο
εληάζεηο, νη νπνίεο πξέπεη λα γίλνληαη δεθηέο θαη λα ιχλνληαη κε ζεηηθφ ηξφπν (Παρνπλδάθεο, 2014). Μηα
αλαπνηειεζκαηηθή ζπγρψλεπζε δηαθνξεηηθψλ αηφκσλ κε ηφζν δηαθνξεηηθή λννηξνπία ζα κπνξνχζε λα επηθέξεη
δπζθνιίεο ζηελ ζπγθξφηεζε ελφο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κε θνηλφ ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθή νξγαλσηηθή
δηαδηθαζία κε ζπλέπεηα, αληί γηα ηελ βειηίσζε ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο ηνπ νξγαληζκνχ, λα ππνλνκεχζεη ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ιφγσ ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ (Μεληδειίδεο, 2016).
Καηά ζπλέπεηα, ππάξρεη αλάγθε γηα ηε δηαρείξηζε, ηελ πνιηηηθή θαη ηελ παξέκβαζε γηα ηελ
αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ θηλδχλσλ, αιιά θαη ηελ αλάπηπμε απηψλ ησλ επθαηξηψλ, ήηνη λα εμνπδεηεξσζνχλ ή λα
ειαρηζηνπνηεζνχλ νη θίλδπλνη θαη λα επσθειεζνχλ ησλ επθαηξηψλ, πνπ παξνπζηάδνληαη απφ ηελ πνιηηηζηηθή
πνιπκνξθία (Παρνπλδάθεο, 2017).
3.

ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖ ΔΣΔΡΟΣΖΣΑ

Βλψ ην θαηλφκελν ηεο πνιππνιηηηζµηθφηεηαο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν εληείλεηαη, ε πνιηηηθή ζηηο
πξνζιήςεηο, ηα πξφηππα θαη νη ζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ σο επί ην πιείζηνλ εμαθνινπζνχλ λα είλαη
πξνζαξκνζκέλα ζε νκνηνγελείο νκάδεο εξγαδνκέλσλ. Σα άηππα ζπζηήκαηα θαζνξίδνπλ ζπρλά επηινγέο,
απνθάζεηο θαη ζπλεξγαζίεο. ήκεξα πνιιέο ηθαλφηεηεο θαη γλψζεηο ράλνληαη δηφηη νη άλζξσπνη, είηε είλαη
απνθιεηζκέλνη απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο, είηε δελ αμηνπνηνχληαη ζην βαζκφ ή κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα έπξεπε
(Β.Β.., 2010).
ε ζχγρξνλα δεκνθξαηηθά θξάηε, νη αληζφηεηεο θαη νη δηαθξίζεηο θαηαπνιεκνχληαη κέζσ ηεο
λνκνζεζίαο. Λίγν ή πνιχ, φινη ζπκθσλνχλ φηη ε πξαθηηθή ησλ δηαθξίζεσλ είλαη εζηθά κεκπηή. Βίλαη γλσζηφ
άιισζηε φηη ν απνθιεηζκφο δεκηνπξγεί αλαζθάιεηα, αληζφηεηα θαη ζπγθξνχζεηο. Παξφια απηά, ε αξρή ηεο
δηαθνξεηηθφηεηαο, σο ζχζηεκα αξρψλ θαη αμηψλ, έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ θεξδνθνξία θάζε
εηαηξείαο.
H λέα απηή θηινζνθία είλαη έλα εξγαιείν αλάπηπμεο θαηλνηφκσλ ζθέςεσλ θαη βειηίσζεο ηεο
δπλακηθήο ησλ νξγαληζκψλ. Αηεπξχλεη ηελ πξφζβαζε ζηελ αγνξά, πξνζειθχεηλέεο θαηεγνξίεο πειαηψλ θαη
απμάλεη ηελ παξαγσγηθφηεηα. Έκκεζα, κηα εηαηξεία πνπ πξνσζεί ηελ αξρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο κπνξεί λα
βειηηψζεη ηελ εηθφλα ηεο θαη λα κεηψζεη ηα έμνδα πνπ ζα δηέζεηε γηα ηελ πξνβνιή ηεο κέζσ ηεο δηαθήκηζεο
(Β.Β.., 2010).
Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε γαιιηθή εηαηξία Adecco, ε νπνία μεθίλεζε ην 1986 ην
πξφγξακκα Πξσηνβνπιία Ώλαπεξίαο θαη Αεμηνηήησλ, πνπ πξνσζεί ηελ ηζφηεηα επθαηξηψλ έρνληαο σο
απνθιεηζηηθή βάζε ηηο αηνκηθέο δεμηφηεηεο, ηα πξνζφληα θαη ηελ εκπεηξία, ηνπνζεηψληαο ζηελ άθξε ηελ
δηάθξηζε ιφγσ ηεο ζσκαηηθήο δηαθνξνπνίεζεο. Δ εηαηξία ην 2004 δεκηνχξγεζε κηα νκάδα ζπληνληζκνχ, πνπ
ηελ νλφκαζε «Βπηρείξεζε & Ώλαπεξία» πξνθεηκέλνπ λα δηαρεηξηζηεί ηελ εθαξκνγή θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζε φιν ηνλ φκηιν δηεζλψο. Σελ ίδηα ρξνληά δηεπθφιπλε ηελ πξφζβαζε ζε εξγαζία γηα 9.578 άηνκα
ζε φιε ηελ Βπξψπε ζεκεηψλνληαο αχμεζε 9% ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε (Keiletal. 2007).
Δ εηαηξία AirProducts, ε νπνία εμππεξεηεί πειάηεο ζηνπο ηνκείο ηεο ηερλνινγίαο, ελέξγεηαο,
πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη βηνκεραλίαο παγθνζκίσο γηα 60 θαη πιένλ έηε,αθνχ βίσζε σο εηαηξία έλα θιίκα
επηδήκησλ ζπκπεξηθνξψλ θαη πνιηηηθψλ, πνπ είραλ σο απνηέιεζκα αίζζεκα απνθιεηζκνχ θαη ρακειήο
απφδνζεο, κέξνο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο άιιαμε άξδελ πνιηηηθή. Βθάξκνζε έλα πξφγξακκα ελεκέξσζεο κε ηίηιν
«Ώμηνινγψληαο ηε δηαθνξεηηθφηεηα», ην νπνίν πεξηιάκβαλε ζεκηλάξηα ελεκέξσζεο, εθκάζεζε κέζσ
εξγαζηεξίσλ (worksnaps) γηα ηελ δηαθνξεηηθφηεηα, θαζψο θαη «πδεηήζεηο Καθέ». ια απηά είραλ σο ζηφρν
ηελ γλσξηκία κε ηνλ άιινλ, ηελ νπηηθή καηηά κέζα απφ ηα κάηηα ηνπ άιινπ, ηνπ δηαθνξεηηθνχ ζε ζρέζε κε ηελ
πιεηνςεθία ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο (Keiletal. 2007).
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Ώπηή ε πξνζέγγηζε ζε εηαηξηθφ επίπεδν απνηειεί ηε βάζε γηα ην πξαθηηθφ ζπλνιηθφ κνληέιν, πνπ ζα
πξέπεη λα δηέπεη κηα ζχγρξνλε πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία. «Κιεηδί» απηήο ηεο πξνζέγγηζεο θαη ηεο επηηπρίαο
ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο πξέπεη λα είλαη ε ακθίδξνκε επίδξαζε αλάκεζα ζηα δχν κέξε. Καη ζηελ κεγάιε
πιεηνςεθία αιιά θαη ζηηο κεηνλφηεηεο. Αελ πξέπεη κφλν ε πιεηνςεθία κηαο θνηλσλίαο, πνπ ζπγθξνηεί έλα έζλνοθξάηνο λα απνδερζεί ηελ δηαθνξεηηθφηεηα σο κέξνο ηνπ «φινπ» αιιά θαη νη κεηνλνηηθέο νκάδεο λα απνδερζνχλ
ηελ δηαθνξεηηθφηεηα ηεο πιεηνςεθίαο. Μφλν έηζη κπνξεί λα επηηεπρζεί ν ζθνπφο ηεο αξκνληθήο ελζσκάησζεο
ησλ δηαθνξεηηθψλ κεξψλ ζην «φιν». ηελ αληίζεηε πεξίπησζε ζα νδεγεζνχκε ζε πεξηραξαθψζεηο,
απνθιεηζκνχο απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν φπνπ ελδέρεηαη λα αλαπηπρζνχλ θαηλφκελα ξαηζηζκνχ ηεο κεηνςεθίαο,
θαλαηηζκνί θαη αθξαίεο πξάμεηο (π.ρ. ηζιακηθφο θαλαηηζκφο-ηξνκνθξαηία).
Δ εθαξκνγή θαιψλ πξαθηηθψλ, φπσο θαη απηή ηεο Cocomat, πνπ αληέγξαςε ην κνληέιν ηεο Adecco
εθαξκφδνληαο πξνγξάκκαηα ελζσκάησζεο ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ ησλ αηφκσλ κε εηδηθά πξνζφληα (άηνκα κε
εηδηθέο αλάγθεο) ρσξίο λα έρεη αλεπηπγκέλν εηδηθφ ηκήκα γηα ηε δηαρείξηζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο (κε ηε
ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή αζρνιείηαη ε ππεχζπλε πνηφηεηαο θαη αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ) δείρλεη ην πξφηππν, πνπ
πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε αλ ζέινπκε φρη κφλν ζηα ιφγηα αιιά θαη ηε πξάμε λα πξνζδηνξηδφκαζηε σο έλα
επλννχκελν θαη δεκνθξαηηθφ θξάηνο, κηα αλνηθηή θαη δεκνθξαηηθή θνηλσλία κε ίζεο επθαηξίεο γηα φινπο
(Λνξέληδνπ, 2015).
Βλδηαθέξνπζα είλαη ε ζέζε ησλ Mac Gillivray and Golden (2007) φηη ε δεκηνπξγία ζπλεξγαζηψλ
αλάκεζα ζε κεγάιεο δηεζλείο εηαηξείεο θαη δηάθνξεο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηηο
πεξηνρέο, ηηο νπνίεο νη πξψηεο ζρεδηάδνπλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ, δεκηνπξγνχλ ζεηηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ
αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπο. Μέζσ ησλ
ζπλεξγαζηψλ απηψλ, νη ηνπηθέο επηρεηξήζεηο ζα απνηειέζνπλ ζεκαληηθνχο κεραληζκνχο πιεξνθφξεζεο
αλαθνξηθά κε ηελ ηνπηθή θνπιηνχξα θαη ζα επεξεάζνπλ ηνλ επξχηεξν ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ δηαρείξηζεο ηεο
δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ, θαζψο ζηηο εηαηξείεο απηέο ν επξχηεξνο ζηξαηεγηθφο
επηρεηξεζηαθφο ζρεδηαζκφο ζηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζην ζεβαζκφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ,
ζηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη επηκφξθσζε, ζηελ εκπηζηνζχλε ζην ζηειερηαθφ ηνπο δπλακηθφ, ζηελ αλάιεςε
ηεο εηαηξηθήο επζχλεο θαη ζε πνιηηηθέο βηψζηκεο αλάπηπμεο, πνπ ππνινγίδεη ηηο ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο. Έηζη,
κέζσ ηεο εθαξκνγήο κηαο ζσζηά ζρεδηαζκέλεο θαη απνηειεζκαηηθήο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο ηεο
δηαθνξεηηθφηεηαο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο δηεπθνιχλεηαη ε ελζσκάησζε ησλ λέσλ εξγαδφκελσλ θαη ε
εγθαηάζηαζε θαη νξγάλσζε ησλ κεγάισλ εηαηξεηψλ θαηά ηφπνπο (Μεληδειίδεο, 2016)
4.
ΜΟΝΣΔΛΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖ ΔΣΔΡΟΣΖΣΑ: Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΜΗΚΡΟΜΔΑΗΑ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΡΔΠΧΝ
Ώλ θαη ε δηαρείξηζε ηεο Αηαθνξεηηθφηεηαο εθαξκφδεηαη πεξίπνπ δχν δεθαεηίεο ζηελ ππφινηπε Βπξψπε,
ζηελ Βιιάδα είλαη θάηη αξθεηά λέν. Ώπηφ ζπκβαίλεη γηα δπν θπξίσο ιφγνπο. Ο έλαο έρεη λα θάλεη κε ηνλ ηχπν
ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο θαηά ην 90 % είλαη κηθξνκεζαίεο ή πνιχ κηθξέο. Ο άιινο ιφγνο έρεη λα
θάλεη κε ην γεγνλφο φηη κέρξη πξφζθαηα, δειαδή κέρξη λα αλαγλσξηζζεί σο ππαξθηφ ην θαηλφκελν ηεο
κεηαλάζηεπζεο, ε ειιεληθή θνηλσλία επέκελε λα ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηεο νκνηνγελή. Γηα λα κπνξέζεη κηα εηαηξεία
ή έλαο νξγαληζκφο λα εθαξκφζεη πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη κηα
νξγαλσηηθή δηαδηθαζία εθκάζεζεο, πνπ πεξηιακβάλεη νξηζκέλα ζεκαληηθά βήκαηα. Ώξρηθά, θάζε
νξγαληζκφο/επηρείξεζε ζα πξέπεη λα αλαινγηζηεί εάλ θαη γηαηί ρξεηάδεηαη ηελ δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηη νθέιε
πξφθεηηαη λα απνθνκίζεη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο (ζηξαηεγηθή), θαηφπηλ λα εμεηάζεη ην πεξηβάιινλ ηνπ, ηα
δπλαηά θαη ηα αδχλαηα ζεκεία ηνπ, ην πψο αληηιακβάλεηαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα πνπ ππάξρεη ζηελ αγνξά θαη ζηε
ζπλέρεηα λα απνδερηεί ηηο δηαθνξέο, πνπ ζα επηθέξεη ε ελζσκάησζε ηνπ δηαθνξεηηθνχ θαη λα ηηο ιχζεη κε ζεηηθφ
ηξφπν (αιιαγή δηαρείξηζεο) (Παρνπλδάθεο, 2014).
Θεσξεηηθφκνληέιναπνηειεί ε ηνπηθή, κηθξνκεζαία, επηρείξεζε εζηίαζεο κε ηελ επσλπκία ¨Δ
Παξάδνζε¨, νηθνγελεηαθήο ηδηνθηεζίαο θαη θαζνδήγεζεο, πνπ εδξεχεη ζηελ ηνπηθή θνηλφηεηα Φαξάδσλ ηνπ
Αήκνπ Πξεζπψλ θαη ν ηξφπνοκε πνηνλ ζα θαηαθέξεη λα εθαξκφζεη κεζφδνπο δηαρείξηζεο ηεο εηεξφηεηαο κεηά
ηελ πξφζθαηε γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία ηνπ Αήκνπ Πξεζπψλ, εμέιημε, ππνδνρήο κεηαλαζηψλ.
πγθεθξηκέλα, ε επηρείξεζε ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο έλλνηεο ηεο έληαμεο ζε νκάδα,
απνδνρήο θαη ακνηβαίαο εθκάζεζεο γηα λα επηηχρεη κηα ελδερφκελε αχμεζε ηνπ πειαηεηαθνχ ηεο θνηλνχ. Ώπηφ
ζεκαίλεη ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ εθπξνζψπεζε ησλ εηεξνηήησλ (θπξίσο αιβαληθήο θαηαγσγήο) ζε ζέζεηο θιεηδηά
κέζα ζηελ επηρείξεζε, γεγνλφο πνπ ζα ζπκβάιεη ζε κηα νξγαλσηηθή θνπιηνχξα θαη πξνθίι, πνπ ζα έρεη
επξχηεξν αληίθηππν ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, θαζψο ζα εληζρπζεί ε θήκε ηεο επηρείξεζεο ιφγσ ηεο πξνζπάζεηαο
δεκηνπξγίαο θαη δηαηήξεζεο ζέζεσλ εξγαζίαο ζε πξφζθπγεο ή παιηλλνζηνχληεο (Παρνπλδάθεο,
2014).Ώπψηεξνο ζηφρνο ηεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ε δεκηνπξγία ελφο εξγαζηαθνχ
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πεξηβάιινληνοθηιηθνχ, πνπ ζα απνηειεί πεγή έκπλεπζεο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, πξνζθέξνληαο αλνηρηά
πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο, ελζαξξχλνληαο δξάζεηο πνπ βειηηψλνπλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα, ειαρηζηνπνηνχλ ηε
δεκηά θαη απμάλνπλ ηα θέξδε. Δ ζπλερήο εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε εμαζθαιίδεη ζε φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο
ηε δπλαηφηεηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο κειινληηθέο απαηηήζεηο ελφο έληνλα αληαγσληζηηθνχ πεδίνπ.
Με ζεβαζκφ θαη εθηίκεζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε ιήςε
απνθάζεσλ είλαη πηζαλφ λα πξνζειθχζεη δεμηφηεηεο, ηθαλφηεηεο θαη λέεο πξννπηηθέο, αλαδεηθλχνληαο ηε
δεκηνπξγηθφηεηα, ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ επειημία, θαζψο θαη ηηο λέεο επθαηξίεο, πξνζεγγίδνληαο λέεο πεγέο
ππνζηήξημεο ζην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο. Σέινο, γηα λα επηηχρεη κηα ηέηνηα αιιαγή ζην πξνθίι ηεο ε
παξαπάλσ επηρείξεζε, ζα πξέπεη λα αλαιάβεη κηα επξεία δέζκε πξσηνβνπιηψλ. Ώπηέο πεξηιακβάλνπλ
δηαθήκηζε εηδηθά εζηηαζκέλε ζε κεηνλφηεηεοθαη θνηλσληθά απνθιεηζκέλεο νκάδεο θαη έλαξμε ζπλεξγαζίαο κε
θνηλνηηθά αλαγλσξηζκέλα γξαθεία πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζνπλ ηηο πξνζπάζεηεο πξφζιεςεο θαη λα ζηεξίμνπλ
ηνπο ζηφρνπο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο (Μεληδειίδεο,2016).
Δ επηρείξεζε, κε ηελ πξαθηηθή πνπ ζα εθαξκφζεη, ζθνπεχεη ζηε δηεχξπλζε ησλ θνηλσληθψλ
αληηιήςεσλ θαη ζηελ νκαιή θνηλσληθή ελζσκάησζή ησλ κεηαλαζηψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν απνδεηθλχνληαο
έκπξαθηα πσο ε πνιππνιηηηζκηθφηεηα είλαη φλησο επεξγεηηθή.Σα πηζαλά νθέιε πνπ ζα πξνθχςνπλ απφηε
ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή,αθνξνχλ ζηελ απαζρφιεζε ηνπιάρηζηνλ δέθα νηθνγελεηψλ κεηαλαζηψλ ζηελ αθξηηηθή
πεξηνρή ηεο Πξέζπαοκε νηθνλνκηθά νθέιε. Σα εηαηξηθά νθέιε, πνπ ζα πξνθχςνπλ γηα ηελ επηρείξεζε ζα είλαη ε
εληζρπκέλε θήκε θαη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, αλαγλσξηδφκελε, σο πξφηππν εηαηξηθήο
θνηλσληθήο ζπλεηζθνξάο. Βπηπξνζζέησο, ζα αλαβαζκίζεη ηελ ππφζηαζε ηεο επηρείξεζεο απηήο ζηα µάηηα ηεο
πξνεξρφκελεο απφ δηαθνξεηηθέο εζλφηεηεο πειαηείαο. Σαπηφρξνλα ζα επηηεπρζεί ε αχμεζε ηεο
παξαγσγηθφηεηαο θαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο, έρνληαο θαηαθηεζεί ε πην ζεκαληηθή αλαγλψξηζε: ε βαζηά
εκπηζηνζχλε ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο πξνο απηήλ.
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Δ αλάγθε απνδνρήο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο απηψλ πνπ βξίζθνληαη έμσ απφ ην θπξίαξρν θαη
πιεηνςεθνχλ ξεχκα απνηειεί ηελ αξρή ηεο δεκνθξαηίαο. Δ ζσζηή εθαξκνγή κηαο πνιηηηθήο Αηαρείξηζεο ηεο
Αηαθνξεηηθφηεηαο κπνξεί λα επηθέξεη κηα ζεηξά πιενλεθηήκαηα γηα ηελ θνηλσλία, πνπ ηα εθαξκφδεη, φπσο
πεξηζζφηεξε δεκηνπξγηθφηεηα, επίιπζε πξνβιεκάησλ, κεγαιχηεξε επειημία ζπζηεκάησλ ζην γλσζηαθφ θαη
εξγαζηαθφ πεδίν θαη θαιχηεξε πιεξνθφξεζε, ε νπνία κεηαηξέπεηαη ζε επξχηεξν ζχλνιν δεμηνηήησλ, πνπ
πξνάγνπλ ηελ θνηλσληθή αλέιημε ηνπ ζπλφινπ.
Δ δηαδηθαζία κεηαιακπάδεπζεο ηνπ ζηνηρείνπ ηνπ Πνιηηηζκηθνχ ρεηηθηζκνχ ζην επίπεδν ηεο
εθπαίδεπζεο, ηεο εξγαζίαο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο πνιηηείαο ζα δξάζεη σο θαηαιχηεο κεηαζρεκαηηζκνχ φισλ
απηψλ, πνπ αλέθεξε ν Rousseau (πξνθαηαιήςεηο, εμνπζία, αλάγθεο, πξφηππα) θαη ζα επηδξάζεη ζεηηθά πξνο ηελ
θαηεχζπλζε κηαοζηαδηαθήοαιιαγήο ησλ θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ, ηεο επίιπζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ζηε
δεκηνπξγία θαη ζπλχπαξμε πνιηηψλ θαη φρη θαηνίθσλ,απηνρζφλσλ ή κε.
Καζψο δνχκε ζε έλα απφιπηα παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ, ην ζχλνιν ησλ αλζξψπηλσλ
δξαζηεξηνηήησλ δηέπεηαη απφ γεληθνχο θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο, πνπ είλαη ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν γλσζηέο θαη
ζε ρξήζε απφ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ θξαηψλ. Δ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα έρεη δηεζλνπνηεζεί θαη νη
κεγάιεο εηαηξείεο αλαπηχζζνληαη κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο ζε παγθφζκηα θιίκαθα αλαδεηψληαο επηρεηξεκαηηθέο
επθαηξίεο. ε απηφ ην πεξηβάιινλ ε δηαθνξεηηθφηεηα είλαη δεδνκέλε (Μεληδειίδεο, 2016). Δ δπλαηφηεηα
δηαρείξηζεο ηεο ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο δελ είλαη απιά δεηνχκελε ή επηζπκεηή, αιιά απαξαίηεηε πξνυπφζεζε
γηα ηελ επηηπρή ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμε κηαο επηρείξεζεο. Δ ελαξκφληζε ηνπ αλζξψπνπ πξνο ηε ζχγρξνλε
πνιππνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα ζεκαηνδνηεί ηε ιεηηνπξγία νκάδαο, πνπ κπνξεί λα επηηπγράλεη ζηφρνπο θαη λα
ππεξβαίλεη εκπφδηα.Άιιν ηφζν δεδνκέλε είλαη θαη ε ππνρξέσζε ηεο δηνίθεζεο ησλ νξγαληζκψλ λα
αληηκεησπίζνπλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα κε ηελ εθαξκνγή ησλ αλάινγσλ πνιηηηθψλ(Β.Β.., 2010).
Δ δηαρείξηζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο, φπσο εθδειψλεηαη ζηελ θνπιηνχξα, ηε
γιψζζα, ην είδνο θαη ην επίπεδν αλάπηπμεο δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ, απνηειεί έλα πνιχ
ζεκαληηθφ επηρεηξεζηαθφ εξγαιείν, πνπ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ηα κέγηζηα ηφζν ζηελ ηαρχηεξε θάζε θνξά
πξνζαξκνγή ηεο επηρείξεζεο ζηα λέα δεδνκέλα φζν θαη ζηελ επηρεηξεκαηηθή αλάπηπμε θαη ηελ επίηεπμε ησλ
ζηφρσλ ηεο (Μεληδειίδεο, 2016).
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Πεξίιεςε
Καζεκεξηλά αληηθξχδνπκε ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ηνπ Βιιεληθνχ ζπζηήκαηνο, φληαο
αδχλακνη λα αληαπεμέιζνπκε ζε απηέο. Σν εθπαηδεπηηθφ έξγν απνηειεί κηα πνιππαξαγνληηθή δηαδηθαζία θαη
εμαξηάηαη απφ ην ζχλνιν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, κέζα ζην πιαίζην ζην νπνίν πξαγκαηψλεηαη. Δ Βηδηθή
αγσγή θαη ε Αηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε αζρνινχληαη κε επαίζζεηεο νκάδεο πιεζπζκνχ θαη πξνζπαζνχλ κε φζα
κέζα δηαζέηνπλ λα πξνάγνπλ, λα αλαπηχμνπλ θαη λα ελζσκαηψζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο απηψλ ησλ νκάδσλ ζε φια
ηα επίπεδα.Βίλαη πεπνίζεζε φισλ ζήκεξα φηη ε πςειήο πνηφηεηαο παηδεία θαη εθπαίδεπζε είλαη δηθαίσκα φισλ.
Παηδεία θαη εθπαίδεπζε ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά ζηελ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ησλ ρσξψλ (αξζ
38, Ν.1340/2002,Βπξσπαηθφ θνηλνβνχιην 2008). ηε ζχγρξνλε θνηλσλία ζπληξέρνπλ εμειίμεηο, αιιαγέο θαη
θαηλφκελα πνπ επεξεάδνπλ άκεζα ην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα ην νπνίν δέρεηαη ζπλερείο επηδξάζεηο απφ ηελ
θνηλσλία θαη ηα φζα ζπκβαίλνπλ ζε απηή. Πξσηαγσληζηέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ δελ είλαη άιινη απφ
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηελ ίδηα ηελ θνηλσλία.
Λέμεηο-θιεηδηά: εθπαίδεπζε,έληαμε,αθνκνίσζε,ελζπλαίζζεζε,θνηλσλία,ζπλεθπαίδεπζε
1.Δηζαγσγε
1.1 Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε
Δ Βηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε πξνζπαζεί πνιιά ρξφληα λα πηζηνπνηεζεί επίζεκα σο επηζηήκε. Οξίδεηαη
σο «ην ζχλνιν ησλ παξερφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο καζεηέο κε αλαπεξία θαη δηαπηζησκέλεο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.Δ πνιηηεία δεζκεχεηαη λα θαηνρπξψλεη θαη λα αλαβαζκίδεη δηαξθψο ηνλ ππνρξεσηηθφ
ραξαθηήξα ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο σο αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ππνρξεσηηθήο θαη δσξεάλ δεκφζηα
παηδείαο θαη λα κεξηκλά γηα ηελ παξνρή δσξεάλ δεκφζηα εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο ζηνπο αλάπεξνπο
φισλ ησλ ειηθηψλ θαη γηα φια ηα ζηάδηα θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο».(αξζ 1, Ν. 3699/2008). Με απιά ιφγηα
εηδηθή αγσγή είλαη ε επηζηήκε πνπ αζρνιείηαη κε ζέκαηα θαη πξνβιήκαηα αγσγήο θαη θαηάξηηζεο αηφκσλ κε
εηδηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Βίλαη κηα εηδηθή εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε ε νπνία ζπκπεξηιακβάλεη εηδηθά
ζρεδηαζκέλα εμαηνκηθεπκέλα πξνγξάκκαηα πξνζαξκνζκέλα ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηηο ηθαλφηεηεο
απηψλ ησλ αηφκσλ.
Δ εηδηθή αγσγή αλαπηχρζεθε ζηα πεξηζζφηεξα επξσπατθά θξάηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 20 νπ αηψλα, θαζψο
θαζίζηαηαη αλαγθαία πιένλ ε ππνζηήξημε ησλ δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηελ εθπαίδεπζε.
Βπηδηψθεηαη έηζη απφ ηελ εηδηθή αγσγή, επίζεκα πηα σο επηζηήκε, ε νιφπιεπξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο
ησλ καζεηψλ κε εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαζψο θαη ε βειηίσζε θαη αμηνπνίεζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο απφ ηελ ίδηα
ηελ θνηλσλία θαη απφ θάζε εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ. Οη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο ελίζρπζαλ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην
ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ηελ παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ πξφζβαζεο ζην εθπαηδεπηηθφ
ζχζηεκα.
Οη αξρέο ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο ζηεξίδνληαη πάλσ ζε αμίεο φπσο ε δηθαηνζχλε, ε ηζφηεηα, θαη
ε αιιειναπνδνρή, θαη ζθνπφ έρνπλ ηε ζρνιηθή θαη θνηλσληθή έληαμε. Δ Βιιάδα είλαη κηα ρψξα ε νπνία γηα λα
θαηαθέξεη λα ζηεξίμεη κηα ηέηνηνπ είδνπο επηδίσμε, ρξήδεη θαηαξράο νξζήο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ησλ ήδε
ππαξρνπζψλ εθπαηδεπηηθψλ πιαηζίσλ ηεο. Ώπαηηείηαη ε θνηλσληθή αιιειεγγχε θαη πξφλνηα, θαη πλεχκα θαζαξφ
απφ θάζε είδνπο πξνθαηάιεςε. Οη εθπαηδεπηηθνί αζθνχλε ιεηηνχξγεκα θαη είλαη θξφληκν λα ππνζηεξίδνπλ έλα
ζχζηεκα ην νπνίν ππνρξενχηαη λα έρεη ραξαθηήξα αηνκηθφ θαη φρη γεληθφ, απέλαληη ζε θάζε είδνπο
ηδηαηηεξφηεηα. ηφρνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο εηδηθήο αγσγήο πξέπεη λα είλαη ε αθνκνίσζε θαη ε
ελζσκάησζε ησλ αηφκσλ απηψλ ζε θάζε πηπρή ηνπ ζπζηήκαηνο καο, θάλνληαο ηελ αξρή απφ ην εθπαηδεπηηθφ
πεξηβάιινλ, έλα πεξηβάιινλ «παξάγνληα» γηα ηε κεηέπεηηα θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε ησλ αηφκσλ
απηψλ.
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1.2 Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε-Πνιππνιηηηζκηθφηεηα
Δ δηαδηθαζία ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο, ε παγθνζκηνπνίεζε θαη ε δηεζλήο κεηαλάζηεπζε πξνζδίδνπλ
πιένλ ζηε Αηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε έλα ραξαθηήξα παηδαγσγηθήο πξφθιεζεο. Ο φξνο δηαπνιηηηζκηθφηεηα
αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν άηνκα ή νκάδεο αηφκσλ δηαθνξεηηθήο πξνέιεπζεο δηαρεηξίδνληαη ηε
πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα, δεκηνπξγψληαο κηα λέα πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηνπ
ζπγθεξαζκνχ ραξαθηεξηζηηθψλ απφ δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο(Γεσξγνγηάλλεο 2008).
Οη ηέζζεξηο βαζηθέο αξρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο, νη νπνίεο απνηεινχλ ηαπηφρξνλα θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο
δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο είλαη: ε δηακφξθσζε ζεηηθψλ αληηιήςεσλ γηα ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ
πνιηηηζκψλ, ε αιιειεγγχε, ν ζεβαζκφο ησλ άιισλ πνιηηηζκψλ σο ηζφηηκσλ, ε αγσγή ζηελ εηξήλε. Οη αξρέο
απηέο ζεσξνχληαη «νη βάζεηο ηεο επηθνηλσλίαο θαη ησλ ζρέζεσλ ησλ αλζξψπσλ κεηαμχ ηνπο, αιιά θαη κε ην
θπζηθφ θαη θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ, ην νπνίν εμειίζζεηαη δηαξθψο ζε έλα πνιπζχλζεην
κφξθσκα».(Καλαθίδνπ -Παπαγηάλλε 1998)
Ο φξνο «δηαπνιηηηζκηθφηεηα» ζπγρέεηαη κε ηνλ φξν «πνιππνιηηηζκηθφηεηα», ρσξίο φκσο νη δχν έλλνηεο λα
ηαπηίδνληαη.Κνηλφ ζεκείν ησλ δχν φξσλ ρσξίο λα ηνπο θαζηζηά ζπλψλπκνπο είλαη ην γεγνλφο φηη είλαη
ζπλδεδεκέλνη κε ηε κεηαλάζηεπζε. Ο Hohmann(1989) , απνδίδεη κε ηνλ φξν «πνιππνιηηηζκηθφηεηα» ηελ
θνηλσληθή θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κεηαλάζηεπζε, θαηά ηελ νπνία νη ηζρχνπζεο δηαδηθαζίεο
επεξεάδνληαη απφ ηελ χπαξμε κεηνλνηηθψλ νκάδσλ πνπ δηαθέξνπλ πνιηηηζκηθά. Ώλάινγα ν φξνο
«δηαπνιηηηζκηθφηεηα» ζπλδέεηαη κε ηελ αλάπηπμε παηδαγσγηθψλ, πνιηηηζκηθψλ θαη θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ
πνπζηνρεχεη ζηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγεί ε κεηαλάζηεπζε, δειαδή κε ηε δηαπνιηηηζκηθή
εθπαίδεπζε. Βπηπιένλ ε έλλνηα ηνπ «δηαπνιηηηζκηθνχ» ζχκθσλα κε ηηο Καλαθίδνπ θαη Παπαγηάλλε (1994), έρεη
θεληξηθφ άμνλα ηελ αιιειεπίδξαζε, ηελ ακνηβαηφηεηα, θαη ηελ πξαγκαηηθή αιιειεγγχε, θαη αλαθέξεηαη φηη ν
ζηφρνο ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο είλαη ε δηακφξθσζε θνηλσληθψλ αηφκσλ ηθαλψλ λα αληηιακβάλνληαη πνιιαπιά
εξεζίζκαηα.
χκθσλα κε ηελCoelho (2007) θαη ηνλ επηθξαηέζηεξν νξηζκφ, ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ραξαθηεξίδεηαη
σο ε απάληεζε ζηελ πνιππνιηηηζκηθή κεηεμέιημε ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ. Δ πνιππνιηηηζκηθφηεηα ζεσξείηαη
πιένλ δεδνκέλε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε απνηειεί κέζν δεκηνπξγίαο
πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηξηθήο αιιειεπίδξαζεο ησλ πνιηηηζκψλ(Γθφβαξεο 2001). Δ πνιππνιηηηζκηθφηεηα ινηπφλ
είλαη ην δεδνκέλν θαη ε δηαπνιηηηζκηθφηεηα ην δεηνχκελν. Δ δηαπνιηηηζκηθφηεηαπξνυπνζέηεη ηελ
πνιππνιηηηζκηθφηεηα αιιά δελ απνξξέεη απηφκαηα απφ απηήλ(Αακαλάθεο 1989).
Δ παξνπζία ησλ αιινδαπψλ ζηα ζρνιηθά πιαίζηα ζήκεξα θέξλεη ζηελ επηθάλεηα ζέκαηα πνπ ζπλδένληαη κε
ηελ εθπαίδεπζε θαη ηνλ δηαπνιηηηζκηθφ ηεο πιένλ ραξαθηήξα, έλαλ ραξαθηήξα άθξσο ηδηαίηεξν αθνχ νη
ζρνιηθέο κνλάδεο θαινχληαη λα ζπκπεξηιάβνπλ πηα λέα πξνγξάκκαηα θαη κνληέια εθπαίδεπζεο πνπ ζα
πξνεηνηκάδνπλ καζεηέο, Έιιελεο θαη αιινδαπνχο, λα έξζνπλ αληηκέησπνη κε ηελ ησξηλή πνιππνιηηηζκηθή
θνηλσλία καο. Σν 1996 ςεθίζηεθε ν Νφκνο 2.413 (ΦΒΚ 124/17-6-96) φπνπ ζην άξζξν 34νξίδεηαη «πσο ν
ζθνπφο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο είλαη ε νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο, γηα ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο ζε λένπο κε εθπαηδεπηηθέο, θνηλσληθέο, πνιηηηζηηθέο θαη κνξθσηηθέο
ηδηαηηεξφηεηεο». Γίλεηαη ινηπφλ ζαθέο πσο νθείινπκε λα αλαγλσξίζνπκε ηελ εηεξφηεηα θαη λα ζπκπνξεπηνχκε
καδί ηεο ζε θνηλσληθφ αιιά θαη εθπαηδεπηηθφ επίπεδν.
2.ΓΗΔΤΡΤΝΖ ΣΖ ΥΔΖ ΜΔΣΑΞΤ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ.
ε φινπο είλαη πιένλ γλσζηφ, παξαθνινπζψληαο θαζεκεξηλά ηα εθπαηδεπηηθά δξψκελα πσο ε ζηελ Βιιάδα
ε εηδηθή αγσγή θαη ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε έρνπλ δπζθνιεπηεί λα επηζεκνπνηεζνχλ σο επηζηεκνληθά
πεδία. Ώπηφ ζπκβαίλεη δηφηη θαη ηα δχν απηά πεδία βξίζθνληαη αθφκε ζηα ζπάξγαλα. Έρνπκε λα θάλνπκε κε δχν
επηζηήκεο νη νπνίεο ρξήδνπλ έξεπλαο, κειέηεο θαη νπζηαζηηθήο αλαγλψξηζεο ηφζν απφ ηελ πιεπξά ηεο
θνηλσλίαο καο φζν θαη απφ ην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα. πλδπάδνληαη ζε ηνχην ην άξζξν θαζψο εκπιέθνληαη
νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζηηο δσέο ησλ απιψλ πνιηηψλ, καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. Βξεπλψληαο ηεο ινηπφλ, κε
ηξφπν ιηηφ θαη πεξηεθηηθφ, γίλεηαη ιφγνο γηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά θαη πξνυπνζέζεηο απφ ηα νπνία
δηαθαηέρνληαη νη δχν επηζηήκεο.
ΐαζηθέο αξρέο θαη θνηλά αμηψκαηα ησλ δπν επηζηεκψλ είλαη φηη πξνζπαζνχλ λα πξνάγνπλ ηνλ πςειφ βαζκφ
ζθέςεο θαη ηηο δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ αλάκεζα ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο καζεηψλ. Πξνζπαζνχλ θαη
αγσλίδνληαη, κέζσ ησλ ππνζηεξηθηψλ ηνπο, λα απμήζνπλ ηελ ελζπλαίζζεζε θαη ηελ επίγλσζε ηεο θνηλσλίαο
πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζεη ζην δχζθνιν κα φρη αθαηφξζσην απηφ έξγν. Μάρνληαη γηα ηελ αλάπηπμε ελφο
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ζρνιηθνχ πιαηζίνπ, πνπ ζα αληηιακβάλεηαη ηελ πνιππνιηηηζκηθή ζπλχπαξμε φισλ ησλ επαίζζεησλ νκάδσλ
πιεζπζκνχ, αλεμάξηεηα απφ ην δίπνιν αλσηεξφηεηαο-θαησηεξφηεηαο.
ε δηάθνξεο ρψξεο πξνσζήζεθαλ αξθεηά κνληέια εθπαίδεπζεο φπσο ην αθνκνησηηθφ κνληέιν εθπαίδεπζεο,
ην κνληέιν ελζσκάησζεο ηνπ «άιινπ», ην δηαπνιηηηζκηθφ κνληέιν, ην αληηξαηζηζηηθφ κνληέιν. Ώπφ ηε
ζεκαζία θαη κφλν ησλιέμεσλ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ηα πεξηγξάςνπλ γίλεηαη ζαθέο πσο ππάξρεη
αλάγθε γηα κηα θνηλσληθνεθπαηδεπηηθή «εηνηκφηεηα» απφ ην θξάηνο θαη θάζε εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ. Δ
θνηλσλία ,πξψηε, νθείιεη λα μεπεξάζεη θάζε είδνπο πξνθαηάιεςε πνχ έρεη αθήζεη λα αλαπαξάγεηαη αλά ηνπο
αηψλεο απέλαληη ζε θαζεηί μέλν θαη δηαθνξεηηθφ.
2.1 Ζ «ΤΝΓΔΖ» ΣΧΝ ΓΤΟ ΔΠΗΣΖΜΧΝ
Σα δχν πεδία ζρεηίδνληαη άκεζα κεηαμχ ηνπο. Κνηλή πξνυπφζεζε γηα ηελ ζσζηή πξνζέγγηζε θαη ησλ δχν
απνηειεί ε ελζπλαίζζεζε ε νπνία ζα πξέπεη λα θαηέρεη ξφιν πξσηαγσληζηηθφ. Δ ηδηαίηεξε ζεκαζία ηεο
ελζπλαίζζεζεο κπνξεί κφλν ζεηηθά λα ζπλδξάκεη ζηελ απνδνρή θαη ζηελ έληαμε ηνπ δηαθνξεηηθνχ ζην
θνηλσληθφ θαη ζρνιηθφ πιαίζην. Οξίδεηαη σο « ε ηθαλφηεηα γλσζηηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπνζέηεζεο ηνπ
εγψ ζηε ζέζε ηνπ άιινπ» (Γθφβαξεο, 2001: 180). Δ έληαμε φισλ ησλ καζεηψλ ζα ζεκάλεη ηελ αλάπηπμε κηα
θνηλσλίαο δεκνθξαηηθήο, απαιιαγκέλε απφ εκπεηξίεο ζηηγκαηηζκνχ, κηα θνηλσλία πνπ εμειίζζεηαη ζχκθσλα κε
ηηο ζπλζήθεο θαη ηηο παγθφζκηεο αιιαγέο. Δ αθνκνίσζε ηνπ δηαθνξεηηθνχ είλαη πξφθιεζε γηα ην εθπαηδεπηηθφ
καο ζχζηεκα θαη φρη πξφβιεκα. Δ ελζπλαίζζεζε είλαη απηή πνπ κεηαηξέπεη ην αξλεηηθφ ζηνηρείν ηεο
δηαθνξεηηθφηεηαο ζε ζεηηθφ.
Δ εθπαίδεπζε θαιείηαη λα παίμεη θαζνξηζηηθφ ξφιν θαη είλαη ην κέζν πνπ ζα νδεγήζεη ην άηνκν ζηε
ζχγρξνλε ξεπζηή θνηλσλία.Δ ζπνπδαηφηεηα ηεο έληαμεο θαη ε νκαιή ελζσκάησζε καζεηψλ απφ δηαθνξεηηθά
πνιηηηζκηθά θαη άιινπ είδνπο πεξηβάιινληα είλαη ζηνηρεία πνπ απαζρνινχλ θαη ζπλδένπλ ηηο δχν επηζηήκεο,
αθνχ θαζεκεξηλά νινέλα θαη πεξηζζφηεξν απαζρνινχλ ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. Ώπνηεινχλ ηνλ ππξήλα ηεο
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ κεηέπεηηα επαγγεικαηηθή
πνξεία ησλ επαίζζεησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. Σα δχν πεδία είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο,
πξνβάιινπλ ηελ αλάγθε ηνπ ακνηβαίνπ, ηεο αιιειναπνδνρήο, ηεο αθνκνίσζεο, ηνπ ζεβαζκνχ , κέζα ζε έλα
θνηλφ γηα φινπο ζρνιηθφ πιαίζην ζην νπνίν ζα αλαπηχζζνληαη θαη ζα εμειίζζνληαη εζηθέο αξρέο θαη αμίεο πνπ
κέρξη ηψξα έρνπλ παξακεξηζζεί.
Πξεζβεχνπλ αμηψκαηα φπσο ε ηζνηηκία ησλ πνιηηηζκψλ, ε παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ ζηελ εθπαίδεπζε, ε
εμάιεηςε ζηεξενηχπσλ θαη πξνθαηαιήςεσλ. ιεο νη θνηλσληθέο νκάδεο επαίζζεηεο ή κε έρνπλ δηθαίσκα ίζν
ζηελ εθπαίδεπζε, θαη ζηελ πιήξε έληαμή ηνπο ζε απηή, ρσξίο λα απεηινχληαη απφ θαλέλαλ δηαρσξηζκφ. Οη δχν
επηζηήκεο επηδηψθνπλ ηελ αξκνληθή ζπκβίσζε ησλ αηφκσλ απηψλ κε ην θνηλσληθφ θαη ζρνιηθφ ζχλνιν, κε
ζηφρν ηελ θνηλσληθή ηνπο αλέιημε θαη ηελ πξφζβαζε ηνπο ζε φια ηα αγαζά. Οη δχν θιάδνη έρνπλ αλάγθε ηε
δηάδνζε ησλ αμηψλ ηνπο.
2.2 Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΥΟΛΗΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ
ηελ Βιιάδα ζην δήηεκα ηεο εθπαίδεπζεο αιινδαπψλ καζεηψλ θαη καζεηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο
εληνπίδνπκε αξθεηέο αδπλακίεο ζε παηδαγσγηθφ πιαίζην.Δ εηδηθή αγσγή θαη ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε γηα λα
ιεηηνπξγήζνπλ νξζά θαη λα θαηαθέξνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα θιίκα ζεηηθφ απέλαληη ζηελ εηεξφηεηα ελέρνπλ
πξνυπνζέζεηο. Τπάξρεη ε αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο «θαζεζηψηνο» ζε εηνηκφηεηα γηα ηελ απνδνρή ηνπ
δηαθνξεηηθνχ, θαη απηφ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κφλν απφ εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη ζα έρνπλ επηκνξθσζεί
άξηηα. Θα πξέπεη λα είλαη άμηνη δεκηνπξγνί πξνγξακκάησλ πνπ ζα πεξηέρνπλ εθπαηδεπηηθή θξνληίδα θαη
εμαηνκηθεπκέλε ζπλδπαζηηθή δηδαζθαιία. Οθείινπλ λα δεκηνπξγνχλ θιίκα ζπλεξγαζίαο θαη πξφλνηαο κεηαμχ
φισλ ησλ καζεηψλ. Γηα λα ππάξμεη απνηειεζκαηηθφηεηα ζα πξέπεη νη εθπαηδεπηηθνί λα είλαη εθνδηαζκέλνη, φρη
κφλν κε ηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο, θαζψο επηβάιιεηαη έλαο ζχγρξνλνο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ν νπνίνο
απαηηεί γλψζεηο ςπρνινγίαο θαη θνηλσληνινγίαο. Ώπφ ηελ πιεπξά ησλ παηδαγσγψλ νθείιεηαη λα γίλεη θαηαλνεηή
ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο ζα ελδπλακσζεί θαη ζα θαιιηεξγεζεί ε ελζπλαίζζεζε.
Ώπαξαίηεην ζπζηαηηθφ ζηνλ ηνκέα απηήο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο απνηειεί ε εζηθή αγσγή αθνχ
ζηνρεχεη ζηελ πξνεηνηκαζία αλάπηπμεο ηνπ αηφκνπ θαη είλαη ε κνλαδηθή πνπ ην θαζηζηά ηθαλφ λα απνθηήζεη
θαη λα δερζεί ηηο αμίεο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. Οη εζηθέο αμίεο δηακνξθψλνπλ ηνλ κηθξφθνζκν ηνπ αηφκνπκαζεηή, θαη δηακνξθψλνπλθαη‟ απηφ ηνλ ηξφπν θαη ηελ αμία ηεο ίδηαο ηεο δσήο ζηηο ππάξρνπζεο θνηλσληθέο θαη
ζρνιηθέο δηαθνξέο. Ο πνιηηηζκφο θαη ε ηδενινγία κηαο θνηλσλίαο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο ζπζηήκαηνο
εηθνλίδνληαη κέζα απφ ην ζχζηεκα αμηψλ.
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Σν ζρνιηθφ πιαίζην ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε, ησλ αμηψλ θάζε πξνζσπηθφηεηαο, είλαη αλαπφζπαζην
θνκκάηη ηεο θνηλσλίαο αθνχ ζε απηφ αλαπαξάγνληαη ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν, θαη
δχλαηαη λα παξέρεη γλψζεηο έηζη ψζηε φινη νη αξκφδηνη λα ελεκεξψλνληαη γηα ζέκαηα εηδηθήο θαη
δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο.ζν είλαη δπλαηφ, θαη ζχκθσλα πάληα κε ηζρχνπζεο λνκνζεζίεο, νθείιεη λα είλαη
απαιιαγκέλν απφ θάζε είδνπο ξαηζηζκφ, λα θαιιηεξγεί αηζζήκαηα ζπλείδεζεο, θαη λα δηαζθαιίδεη ζπλζήθεο
ζπιινγηθφηεηαο. Βίλαη ην ζθαινπάηη πνπ νδεγεί ηνπο καζεηέο ζηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή αλέιημε,
θαηαπνιεκψληαο ην θαηλφκελν ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ησλ δηαθξίζεσλ.Μέζσ ηεο εθπαίδεπζεο θαη
ηνπ ζρνιηθνχ πιαηζίνπ κπνξνχλ λα δηακνξθσζνχλ αξρέο επαηζζεηνπνίεζεο ζε ζέκαηα ησλ αλζξσπίλσλ
δηθαησκάησλ. Γηα λα ζπκβνχλ φια απηά ζα πξέπεη λα αιιάμεη ν ηξφπνο πνπ ην θξάηνο βιέπεη ηελ εθπαίδεπζε
(Levin, 1998). Δ ζπλεθπαίδεπζε είλαη ε αξρή γηα έλα ζρνιείν ρσξίο πεξηνξηζκνχο θαη ηακπνχπνπ ζα ζέβεηαη
θαη ζα αμηνπνηεί θάζε αηνκηθή αμία.
3. ΤΜΠΔΡΑΜΑ:”ΔΝΑ ΥΟΛΔΗΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ”
Βίλαη θαλεξφ φηη ρξεηάδεηαη θαη κάιηζηα άκεζα κία ξηδηθή αιιαγή ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ζχκθσλα κε
ηηο εμειίμεηο ηεο επνρήο θαη ηα θαηλφκελα ηεο. Σν εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί ζηε
ζεκεξηλή επνρή, λα ζηαζεί ηθαλφ λα αληαπεμέιζεη ζηα λέα δεδνκέλα, λα απνθηήζεη θαιχηεξε ππνδνκή ψζηε λα
κπνξέζεη λα ζπκπεξηιάβεη φινπο ηνπο καζεηέο. ηελ Βιιάδα δηαπηζηψλεηαη φηη ε εληαία εθπαίδεπζε, ε έληαμε,
θαη ε νκαιή ελζσκάησζε είλαη δεηήκαηα πεξίπινθα θαη απηφ ιφγσ ηεο απνπζίαο αλζξσπηζηηθψλ αμηψλ. Σν
ειιεληθφ θξάηνο αθφκα θαη ζήκεξα παξά ηηο επξσπατθέο πνιηηηθέο εμαθνινπζεί λα δηαρσξίδεη ηνπο καζεηέο
πνπ ρξήδνπλ δηαθνξεηηθήο πξνζέγγηζεο.
Δ θνηλσλία ζα πξέπεη λα αθππληζηεί θαη λα δεκηνπξγήζεη κηα ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζην δηαθνξεηηθφ.
χκθσλα κε ηε Γψλνπ-ηδέξε (2012) ε θνηλσληθή αθχπληζε ζα πξέπεη λα αθνξά θαη ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ.
Σν θχξην αμίσκα θαη γηα ηηο δχν επηζηήκεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ίδηα εκπφδηα, απνηειεί ε πεπνίζεζε φηη ε
ηζφηηκε πξφζβαζε ζην ππέξηαην αγαζφ ηεο παηδείαο είλαη αλαπζαίξεην δηθαίσκα φισλ, αλεμαξηήησο
εζληθφηεηαο θαη θάζε είδνπο αλαπεξίαο. Υξεηάδεηαη απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ησλ ηδηαίηεξσλ
ραξαθηεξηζηηθψλ θάζε αηφκνπ, απφ φινπο, θξάηνο θαη εθπαηδεπηηθνχο έηζη ψζηε λα νξγαλσζεί θαη λα επηηεπρζεί
απηφ ην κέγα εγρείξεκα :Έλα ζρνιείν γηα φινπο. Έλα ζρνιείν γηα φινπο πνπ ζζελαξά ζα κπνξεί λα
αληαπεμέιζεη ζηε ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα, δίρσο αληζφηεηεο, πξνθαηαιήςεηο θαη απνθιεηζκνχο
απέλαληη ζηελ “εηεξφηεηα”.
Οη δχν επηζηήκεο ζπλαληψληαη, γίλνληαη ππέξκαρνη ίδησλ αμηψλ θαη ζηφρσλ. Θεκειηψδεαμηψκαηα ζηελ
ππέξηαηε πξνζπάζεηα ηνπο είλαη ε ελζπλαίζζεζε, ε έληαμε, θαη ε πιήξεο ζπκπεξίιεςε. Δ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία πξνυπνζέηεη ηελ θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή επεκεξία ησλ καζεηψλ κέζα ζε κηα ππνζηεξηθηηθή
αηκφζθαηξα, πνπ ζα γλσξίδεη πψο λα ρεηξηζηεί ηε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ αηφκνπ κέζα ζην ζρνιηθφ ζχζηεκα. Έλα
ζρνιείν γηα φινπο αλνηρηφ ζε νιηζηηθέο, πην δηεπξπκέλεο πξνζεγγίζεηο, ηθαλφ λα ζπιιάβεη ηελ αιιειεπίδξαζε
αλάκεζα ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ θνηλσλία, ηθαλφ λα ζπκπξάμεη, λα ζπλεξγαζηεί, λα θαιιηεξγήζεη
δεζκνχο, λα δηεπθνιχλεη ηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο, λα αμηνινγήζεη θαη λα αλαγλσξίζεη ηηο αμίεο ησλ επάισησλ
θνηλσληθψλ νκάδσλ. Έλα ζρνιείν πνπ ζα θξνληίδεη γηα ηε απναζπινπνίεζε θαη ηελ ελζσκάησζε απηψλ.
Ο ξφινο απηνχ ηνπ ζρνιείνπ είλαη πνιπδηάζηαηνο,ζπλεπψο γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ν ππέξηαηνο ζηφρνο ηεο
έληαμεο κέζα ζε έλα ηφζν αληηθαηηθφ εθπαηδεπηηθφ θαη θνηλσληθφ ζχζηεκα, φπσο απηφ ηεο ρψξαο καο,ζα πξέπεη
ε έληαμε λα αλαγλσξηζηεί σο ζεκειηψδεο αμίσκα (Γσληνπ-ηδέξε,2004γ).ια απηά απνηεινχλ πιένλ πνιηηηθέο
ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο θαη πνιιέο θνξέο αλαθέξνληαη κε ηνλ φξν «ρεδηαζκφο γηα φινπο»(Παπάλεο,
Γηαβξίκεο, ΐίθε, 2009:27). Σα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα νθείινπλ λα παξέρνπλ βηψκαηα ηζφηηκεο πξφζβαζεο,
αιιειεγγχεο θαη πνιππνιηηηζκηθφηεηαο.Σν κνληέιν ελφο ζρνιείνπ γηα φινπο ζα είλαη θαηαιχηεο αιιαγήο, θαη
απνζηνιή ηνπ ζα είλαη λα πξνσζεί έλα πεξηβάιινλ κάζεζεο θαη εθπαίδεπζεο, ιεηηνπξγηθφ θαη πγηέο, πνπ ζα
νδεγεί ζηελ κειινληηθή αλάπηπμε θαη επεκεξία κηαο θνηλσλίαο πνπ ζα κπνξεί λα αμηνπνηεί θαη λα ζπκπεξηιάβεη
θάζε άηνκν ζχκθσλα κε ηα δηθά ηνπ πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη δπλαηφηεηεο. Έλα ζρνιείν αλνηρηφ γηα
φινπο, πνπ ζα επσθειείηαη απφ ηελ δηαθνξεηηθφηεηα θαη ζα απνηειεί αιιαγή λννηξνπίαο, επηδηψθνληαο ηελ
άξζε ησλ ζπκβαηηθψλ εκπνδίσλ ζηελ εθπαίδεπζε, κε νπζηαζηηθή ζηήξημε, γηα ηζφηηκε, ηειηθά πξφζβαζε ζε
απηφ(Howe, 1996).
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Δ παξνχζα εξγαζία ζηνρεχεη ζηελ αλάιπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζρνιηθψλ ζπζηεκάησλ
κεραλνγξαθηθήο δηαρείξηζεο θαζψο θαη ζηελ παξνπζίαζε ηεο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο «ρνιηθή
Βξγαιεηνζήθε». Έλα εγρείξεκα πνπ επηδηψθεη λα ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε θάζε δηνηθεηηθήο
ιεηηνπξγίαο θαη νξγάλσζεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο
δηαδηθηπαθήο βάζεο δεδνκέλσλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ MySQL θαη PHP ελψ γηα ηε
δηαρείξηζή ηεο ρξεζηκνπνηήζεθε ηνphpMyAdmin.
Λέμεηο θιεηδηά: Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Βπηθνηλσλίαο, δηνίθεζε, πξσηνβάζκηα
εθπαίδεπζε, δηαδηθηπαθή εθαξκνγή, ρνιηθή Βξγαιεηνζήθε.
ΔΗΑΓΧΓΖ
Δ δηνηθεηηθή επηζηήκε, ζεκειηψλεηαη απφ ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ απνθάζεσλ θαη ηεο
ζηξαηεγηθήο ελφο νξγαληζκνχ, κε ηε ρξήζε ηερληθψλ ιήςεο απνθάζεσλ, ηε ζχγρξνλε ηερλνινγία ηεο
πιεξνθνξηθήο θαη ησλ επηθνηλσληψλ, θαη ην επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ (Πξαζηάθνο,2000).Πξσηαξρηθφο ζηφρνο
ηεο δηνίθεζεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ είλαη ε ζσζηή δηαρείξηζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ δηαδηθαζηψλ ψζηε λα
ηθαλνπνηεζνχλ, κέζσ κηαο νξγαλσκέλεο θαη ζπιινγηθήο πξνζπάζεηαο, έγθαηξα θαη ζσζηά νη ζθνπνί πνπ έρνπλ
πξνδηαγξαθεί απφ θάζε ζρνιηθή κνλάδα. Καηά ηνλ Δ.Fayol, πνπ ζεσξείηαη ν παηέξαο ηεο «Θεσξίαο ηεο
Αηνίθεζεο», ε δηνίθεζε νξίδεηαη σο κηα «ιεηηνπξγηθή δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη πέληε επηκέξνπο ελέξγεηεο:
ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ νξγάλσζε, ηε δηεχζπλζε, ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηνλ έιεγρν ζθαικάησλ»
(Παλαγησηνπνχινπ,1997).
Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
Δ εηθφλα ησλ ζρνιείσλ αιιάδεη ζπλερψο, κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο λα θάλνπλ πιένλ
check in ζηελ επνρή ηεο ηερλνινγίαο. Ώπφ ηελ πιεζψξα ησλ κέζσλ πνπ δηαζέηεη κέρξη ζήκεξα ε εθπαηδεπηηθή
ηερλνινγία, θεληξηθή ζέζε θαηέρεη ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο. Δ αμηνπνίεζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ
ζηελ εθπαίδεπζε μεθίλεζε νπζηαζηηθά ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ‟70. Δ επεμεξγαζία κεγάινπ φγθνπ
πιεξνθνξηψλ, θαζηζηνχλ ηνλ ππνινγηζηή ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηελ εθπαίδεπζε. Σα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα
ησλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο θάλνπλ πξνζπάζεηεολα εηζάγνπλ ηελ πιεξνθνξηθή σο δηδαθηηθφ
αληηθείκελν,αιιά φρη αθφκε σο κέζν ζηήξημεο ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο.
Πξψηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή σο δηδαθηηθφ κέζν ήηαλ ν εμνκνησηήο πηήζεο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ
πηιφησλ ζην MIT ην 1950, ελψ γηα ηνπο καζεηέο ήηαλ ην 1959 κε ηε ρξήζε ελφο ππνινγηζηή IBM 650 πνπ
βνεζνχζε ζηε δηδαζθαιία δπαδηθήο αξηζκεηηθήο ζε έλα δεκνηηθφ ζρνιείν ζηε Νέα Τφξθε. Οη κεηέπεηηα
εμειίμεηο πνπ αθνινχζεζαλ ζηελ ηερλνινγία ησλ ππνινγηζηψλ δηακφξθσζαλ νπζηαζηηθά θαη ηελ εμέιημε ηεο
εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο. Δ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο μεθίλεζε κφλν φηαλ
θπθινθφξεζαλ επξέσο νη κηθξνυπνινγηζηέο, αθφκε θαη αλ ε αθκάδνπζα θνπιηνχξα ηεο πιεξνθνξηθήο ζηελ
εθπαίδεπζε πξνεγείηαη ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ θαηά είθνζη ρξφληα (Roblyer,2008).
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Με ηνλ φξν,ρξήζε ησλ Σ.Π.Β. ζηε δηνίθεζε, ελλννχκε ηε ρξήζε πιεξνθνξηαθψλ εθαξκνγψλ θαη
ζπζηεκάησλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ θαιχηεξσλ πξνυπνζέζεσλ ζηηο δηαδηθαζίεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο
(Nolan & Tatnall,1995). Χο δνκηθφ ζηνηρείν ηεο θνηλσλίαο έρεη επεξεάζεη πνηθίιεο πηπρέο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο
ηφζν ζην ηνκέα ηεο δηνίθεζεο, ηεο νηθνλνκίαο, ηεο εθπαίδεπζεο θ.η.ι. Παξάιιεια επηηπγράλνπλ ηε δηακφξθσζε
ελφο λένπ θνηλσληθνχ, πνιηηηζκηθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ πιαηζίνπ, κεηαιιάζζνληαο θαη αλαβαζκίδνληαο ηε
ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ.
Δ ρξήζε ησλ Σ.Π.Β. ζηελ νξγάλσζε ησλ ζρνιείσλ απνηειεί έλα κέζν γηα ηελ επίηεπμε ελφο
ζπγθεθξηκέλνπ ζθνπνχ. ηελ εθπαηδεπηηθή νξγάλσζε δηαζθαιίδεη φηη έλαο ζρνιηθφο νξγαληζκφο ιεηηνπξγεί
εχξπζκα θαη απνηειεζκαηηθά γηα λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ, ελψ αληίζηνηρα ζηε δηνίθεζε θαζνξίδεη
ζηξαηεγηθέο θαη ζηφρνπο γηα ην ζρνιηθφ νξγαληζκφ ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη ζα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά
γηα ηελ πινπνίεζε απηψλ ησλ ζηφρσλ. Οη ζηφρνη θαη ε ζηξαηεγηθή πξέπεη λα αμηνινγνχληαη ηαθηηθά
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ.
Οη Σ.Π.Β. κπνξνχλ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ νξγάλσζε ελφο ζρνιείνπκε ηελ θαηαρψξεζε ζηε βάζε
δεδνκέλσλ ησλ απνπζηψλ ησλ καζεηψλ, ησλ βαζκνινγηψλ ηνπο θαζψο θαη ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ
καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. Βλψ ζηελ πεξίπησζε ηεο δηνίθεζεο ηνπ ζρνιείνπ, ηα δεδνκέλα ηα νπνία είλαη
απνζεθεπκέλα ζηε βάζε δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα ζέζνπλ θάπνηνπο ζηφρνπο, λα
αμηνπνηήζνπλ ηνπο ππάξρνληεο πφξνπο αιιά θαη γηα λα ειέγμνπλ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχλ.
ΤΣΖΜΑΣΑ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΥΟΛΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ
Δ αλάπηπμε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζρνιείσλ εκθαλίδεηαη απφ ηε δεθαεηία
ηνπ ‟90, ήηαλ φκσο είηε ειιηπείο είηε ην εθπαηδεπηηθφ θνηλφ δελ ήηαλ ηφζν εμνηθεησκέλν κε ηε ρξήζε ηνπ
ππνινγηζηή γηα λα ηηο ελζσκαηψζεη ζηε δηαρείξηζε ηνπ ζρνιείνπ ή ηεο ηάμεο ηνπ. Ώλ θαη ζηελ ειιεληθή αγνξά
δηαηίζεληαη θάπνηα ινγηζκηθά δηαρείξηζεο ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ηα κεησκέλα θνλδχιηα δελ επλννχλ ηελ απφθηεζή
ηνπο. Δ κεραλνγξάθεζε ησλ εγγξάθσλ θαη ηεο ειεθηξνληθήο θαηαρψξεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηφζν ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ φζν θαη ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ απνηειεί αθφκε θαη ζήκεξα έλα κεγάιν αγθάζη ζηε δηνίθεζε
θαη ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ώπφ ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο κέρξη θαη
ηε ιήμε ηεο θαζεκεξηλά νη Αηεπζπληέο θαη νη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ αιιά θαη λα
αλαηξέμνπλ ζε βηβιία κεηξψσλ, πξαθηηθψλ, βαζκνινγηψλ. ε θάπνηεο ζρνιηθέο κνλάδεο, αλ θαη έρεη εηζέιζεη
θάπνηα δηαδηθηπαθή εθαξκνγή δηαρείξηζεο, ελ ηέιεη ε ζπκπιήξσζε εμαθνινπζεί λα γίλεηαη ρεηξφγξαθα.
Καηά ηελ αλαδήηεζε ππαξρφλησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ζρνιηθψλ κνλάδσλ, πνπ αθνξνχλ ηελ
Βιιάδα, παξαηεξήζεθαλ αδπλακίεο θαη ειιείςεηο, ζε ζρέζε κε ηελ πιεζψξα παξφκνησλ ζπζηεκάησλ ηνπ
εμσηεξηθνχ. Ώπηέο εληνπίζηεθαλ θπξίσο ζηα ζπζηήκαηα πνπ δηαηίζεληαη δσξεάλ ζην δηαδίθηπν, κε ειάρηζηεο
εμαηξέζεηο. εκεησηέν είλαη θαη ην γεγνλφο φηη ειάρηζηα είλαη ηα ζπζηήκαηα πνπ παξέρνπλ νινθιεξσκέλεο
παξνρέο ζηνπο ρξήζηεο ηνπο. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ν ρξήζηεο πξέπεη λα «θαηεβάζεη» πνιιέο
δηαθνξεηηθέο εθαξκνγέο πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα αληεπεμέιζεη επαξθψο ζηε δηαρείξηζε θαη νξγάλσζε ηνπ
ζρνιείνπ.
Σν Τπνπξγείν Παηδείαο ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2013 αλαθνίλσζε ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ
Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ρνιηθψλ Μνλάδσλ θαη Αηνηθεηηθψλ Ανκψλ «myschool» γηα ηελ Πξσηνβάζκηα
θαη ηε Αεπηεξνβάζκηα Βθπαίδεπζε. ηφρνο ηνπ myschool είλαη ε θαζεκεξηλή κεραλνγξαθηθή ππνζηήξημε ησλ
ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ε ζηαδηαθή ιεηηνπξγηθή ελνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ (eSchool, e-DataCenter, Survey, θιπ.) ζε έλα ζχγρξνλν εληαίν πιεξνθνξηαθφ πεξηβάιινλ.
Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1998 πξαγκαηνπνηήζεθε κηα πνιχ αμηφινγε πξνζπάζεηα γηα ηα ζρνιεία ηεο
Πξσηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο απφ ηνλ θ. Κπξηαδίδε ηξάην. Μέζσ ηεο εθαξκνγήο πνπ δεκηνχξγεζε,
εμππεξεηνχζε ηα ζρνιεία ζην λα ρεηξηζηνχλ θαη λα δηεθπεξαηψζνπλ ειεθηξνληθά ηηο νξγαλσηηθέο θαη
δηαρεηξηζηηθέο εξγαζίεο ηνπο. Σν ζχζηεκα απηφ θάιππηε έλα κεγάιν εχξνο εληχπσλ πνπ αθνξνχζαλ ηφζν ηνλ
Αηεπζπληή φζν θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο , αιιά θαη ησλ καζεηψλ. Πεξίπνπ 1.000 ζρνιεία,
πνπ θαηαγξάθεθαλ απφ ηνλ ίδην, ην 2007, ρξεζηκνπνίεζαλ ηε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή (Stratarissite,1998).
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Σν άιθα-βήηα απνηέιεζε έλα ινγηζκηθφ ηεο εηαηξείαο Έπαθνο, ε νπνία ηδξχζεθε ην 1987 θαη
εηδηθεχηεθε ζηελ αλάπηπμε ινγηζκηθψλ θαη ζηελ παξνρή κεραλνγξαθηθψλ ιχζεσλ. Σν ινγηζκηθφ
ρξεζηκνπνηήζεθε γηα αξθεηά ρξφληα απφ ηα δεκνηηθά ζρνιεία.
ΥΔΓΗΑΜΟ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ «ΥΟΛΗΚΖ
ΔΡΓΑΛΔΗΟΘΖΚΖ»ΑΝΑΛΤΖ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ
Δ δηαδηθηπαθή βάζε πνπ ζρεδηάζηεθε ζηνρεχεη ζηε δηεπθφιπλζε ηεο δηνηθεηηθήο δηαρείξηζεο ησλ
ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ηεο γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο ηνπ Αηεπζπληή θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. ια
ηα ζηνηρεία ηφζν ηνπ δηδαθηηθνχ φζν θαη ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ, θαηαρσξνχληαη ειεθηξνληθά.Πιένλ δελ
είλαη απαξαίηεην λα αθηεξψλεηαη πεξηζζφηεξνο ρξφλνο ζηε γξαθεηνθξαηηθή δηεπζέηεζε εγγξάθσλ θαη αξρείσλ
γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, φζν ζηελ εθκάζεζε δηαρείξηζεο ελφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή πνπ
ζα απνηειεί απφ εδψ θαη ζην εμήο ην κέζν γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Μέζσ ηεο
δηαδηθηπαθήο βάζεο «ρνιηθή Βξγαιεηνζήθε» εληζρχεηαη ε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή δηεθπεξαίσζε ησλ
εξγαζηψλ ελφο ζρνιείνπ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ρσξίο ρξνληθνχο ή ρσξηθνχο πεξηνξηζκνχο.
θνπφο ηεο εθαξκνγήο απηήο είλαη λα ππάξρεη ζπλερήο ελεκέξσζε ηνπ Αηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ γηα
φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ αθνξνχλ ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ,αιιά θαη ηνπο καζεηέο πνπ θνηηνχλ ή θνίηεζαλ ζην
ζρνιείν. Σν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ζα είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θάζε ηάμε φπσο:
ην καζεηηθφ πιεζπζκφ ηεο, ην θχιν ησλ καζεηψλ, ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ηνπ θάζε καζεηή, θαζψο ζα ηνπ
δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ελεκεξψλεη ηνπο γνλείο θαη ηνλ Αηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ αλά πάζα ζηηγκή.
Γηα ηε ζρεδίαζε δφζεθε κεγάιε ζεκαζία ζηελ επρξεζηία ηνπ ζπζηήκαηνο, ε νπνία θαη επηηεχρζεθε
κέζα απφ ηελ απιφηεηά ηνπ, παξέρνληαο ζηνλ ρξήζηε γξήγνξε θαη άκεζε πεξηήγεζε ζηηο παξερφκελεο
ιεηηνπξγίεο. ε ζχγθξηζε κε ηηο ππάξρνπζεο εθαξκνγέο πνπ κειεηήζεθαλ, ην userinterface ζρεδηάζηεθε κε
ζθνπφ ν ρξήζηεο λα κπνξεί λα πεξηεγεζεί γξήγνξα θαη εχθνια, ρσξίο λα απαηηείηαη πεξαηηέξσ κειέηε
εγρεηξηδίσλ ρξήζεο. Βπηπξνζζέησο, ε δηαδηθηπαθή εθαξκνγή «ρνιηθή Βξγαιεηνζήθε», επηηξέπεη ηελ
πξφζβαζε πνιιψλ ρξεζηψλ ηαπηφρξνλα ζην ζχζηεκα, ρσξίο λα παξαηεξνχληαη πεξηπηψζεηο θαζπζηέξεζεο απφ
ην ζχζηεκα. Αηαζέηεη έλα ειθπζηηθφ interface θαζψο πξνζθέξεη άκεζε αλαηξνθνδφηεζε (feedback) ζε θάζε
ρξήζηε αλαθνξηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθαξκνγψλ ηνπ θαη βιέπνληαο άκεζα ην απνηέιεζκα. Δ
ρξήζε εηθνληδίσλ αληηζηνηρεί ζε κηα νληφηεηα ή ιεηηνπξγία θαη ε αλαπαξαζηαηηθφηεηα ησλ εληνιψλ
δηεπθνιχλεη ηνπο ρξήζηεο λα θαηαλννχλ εχθνια θαη γξήγνξα ηηο εληνιέο.
Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δηαδηθηπαθήο βάζεο δεδνκέλσλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη
γιψζζεοπξνγξακκαηηζκνχ MySQL θαη PHP ελψ γηα ηε δηαρείξηζή ηεο ρξεζηκνπνηήζεθε ηνphpMyAdmin. Δ
εθαξκνγή βαζίδεηαη ζε ειεχζεξν ινγηζκηθφ.
ΟΜΑΓΔ ΥΡΖΣΧΝ
Ώλαθεξφκελνη ζηνπο ρξήζηεο ελφο ζπζηήκαηνο δε ζεσξνχκε απνθιεηζηηθά θαη κφλν εθείλνπο πνπ ην
ρεηξίδνληαηάµεζα, αιιά θαη εθείλνπο ηνπο ρξήζηεο, ησλ νπνίσλ νη δξαζηεξηφηεηεο επεξεάδνληαη απφ ηελ
εηζαγσγή ηνπ ζπζηήκαηνο θαη νη νπνίνη κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεηηθά. Ώπηνί είλαη νη
ιεγφκελνη έκκεζνη ρξήζηεο.
Οη ρξήζηεο δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο:
α) Σνπο πξσηεχνληεο ρξήζηεο πνπ αιιειεπηδξνχλ ζπρλά θαη απεπζείαο κε ην ζχζηεκα. Οη ρξήζηεο
απηνί επεξεάδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο θαη θαηά ζπλέπεηα ελδέρεηαη λα
αιιάμνπλ ζεκαληηθά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εθηεινχζαλ παιηφηεξα θάπνηεο εξγαζίεο. Ώπηφ άκεζα ζπλεπάγεηαη
ηελ απηνκαηνπνίεζε ηκήκαηνο ησλ εξγαζηψλ, ηε κείσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ εθηεινχζαλ ην ίδην
έξγν θαη ηελ αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο απφδνζεο.
β) Σνπο δεπηεξεχνληεο ρξήζηεο, νη νπνίνη θαη ρξεζηκνπνηνχλ ην ζχζηεκα ζπαληφηεξα. Σππηθή
πεξίπησζε απνηεινχλ ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ελφο νξγαληζκνχ. Δ εηζαγσγή ηνπ ζπζηήκαηνο πηζαλφλ λα απμήζεη
ηελ εμάξηεζε ησλ ρξεζηψλ απφ ην ζχζηεκα γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ.
γ) Σνπο ηξηηεχνληεο ρξήζηεο. Οη ηξηηεχνληεο ρξήζηεο δε ρξεζηκνπνηνχλ πνηέ απεπζείαο ην ζχζηεκα
αιιά επεξεάδνληαη απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ, αθνχ είλαη ππνρξεσκέλνη λα κεηαβάιινπλ θάπνηεο απφ ηηο εξγαζίεο
,ψζηε λα πξνζαξκνζηνχλ νη απαηηήζεηο ηνπ (Ώβνχξεο,2000).
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Δ εθαξκνγή ζρεδηάζηεθε γηα ηελ Πξσηνβάζκηα Βθπαίδεπζε, ζπλεπψο νη ρξήζηεο είλαη εθπαηδεπηηθνί
κε δηαθνξεηηθή φκσο εμνηθείσζε κε ηελ ηερλνινγία. Γεληθά ε θηινζνθία ζρεδηαζκνχ ήηαλ λα δεκηνπξγεζεί κία
εθαξκνγή πνπ ζα είλαη εχθνιε ζηε ρξήζε απφ φια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.
Οη πξσηεχνληεο ρξήζηεο ηεο ρνιηθήο Βξγαιεηνζήθεο ζα επεξεαζηνχλ ζεκαληηθά απφ ηελ είζνδν ηνπ
ζπζηήκαηνο ζην ζρνιείνπ θαη ζα είλαη θαη απηνί πνπ ζα έρνπλ κηα θαζεκεξηλή αιιειεπίδξαζε . ηελ θαηεγνξία
απηή είλαη ν Αηεπζπληήο θαη ν Τπνδηεπζπληήο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, νη νπνίνη ζα ρξεζηκνπνηνχλ ην ζχζηεκα
γηα λα ζπκπιεξψλνπλ αιιά θαη γηα λα παξαθνινπζνχλ ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, ηηο απνπζίεο ηνπο, ηα
πξνγξάκκαηα ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ καδί κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο θαη γεληθφηεξα φ,ηη αθνξά φρη κφλν ην
καζεηηθφ δπλακηθφ αιιά θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ. ε απηήλ επίζεο αλήθνπλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζα
ρξεζηκνπνηνχλ ηε δηαδηθηπαθή βάζε δεδνκέλσλ θαη ζα κπνξνχλ λα ζπκπιεξψλνπλ φζα ζηνηρεία αθνξνχλ ηνπο
καζεηέο ηνπ ηκήκαηφο ηνπο, δξαζηεξηφηεηεο θαη πξνγξάκκαηα πνπ αλαιακβάλνπλ θαη ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο
επηδφζεηο. Θα έρνπλ, ελ νιίγνηο έλα ειεθηξνληθφ portofolio γηα θάζε καζεηή/ηξηα ηνπο.
Γηάγξακκα Ρνήο Γεδνκέλσλ
Σν δηάγξακκα ξνήο δεδνκέλσλ απνηειεί κία απφ ηηο κεζφδνπο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα
ηελ θαηαγξαθή ησλ ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ ηεο εθαξκνγήο. ην δηάγξακκα ξνήο δεδνκέλσλ ηνπ Βπηπέδνπ 1,
δηαθξίλνληαη νη ιεηηνπξγίεο θαη νη νληφηεηεο, νη νπνίεο έρνπλ δηαρσξηζηεί ζε ηέζζεξα επίπεδα ζηελ :
1. Καηαρψξεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
2. Καηαρψξεζε ησλ καζεηψλ.
3. Καηαρψξεζε ησλ βαζκνινγηψλ ησλ καζεηψλ.
4. Καηαγξαθή ηνπ εκεξνινγίνπ ζρνιηθήο δσήο.
Δηθφλα 1
Γηάγξακκα Ρνήο Δπηπέδνπ 1 - Λεηηνπξγίεο πζηήκαηνο

ΔΗΟΓΟ ΥΡΖΣΧΝ ΣΟ ΤΣΖΜΑ
Δ είζνδνο ησλ ρξεζηψλ (Αηεπζπληήο- εθπαηδεπηηθνί) ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο γίλεηαη κε ηελ
θαηαρψξεζε ηνπ αξηζκνχ κεηξψνπ (ΏΜ) πνπ έρνπλ φινη νη εθπαηδεπηηθνί θαη ηνπ θσδηθνχ. Ο Αηεπζπληήο
εηζέξρεηαη ζην ζχζηεκα σο admin θαη θαηαρσξεί ηα ζηνηρεία ηνπ θαζψο θαη ηνλ θσδηθφ κε ηνλ νπνίν ζα
εηζέξρεηαη εθεμήο ζην ζχζηεκα. Με ην πάηεκα ηνπ θνπκπηνχ “χλδεζε”, αθνινπζεί ε ηαπηνπνίεζε ησλ
ζηνηρείσλ πνπ έρεη ζπκπιεξψζεη ν ρξήζηεο θαη αλάινγα έρεη πξφζβαζε ζηηο ιεηηνπξγίεο πνπ ηνπ αληηζηνηρνχλ.
ηελ πεξίπησζε πνπ ην AM ή ν Κσδηθφο πνπ πιεθηξνιφγεζε ν ρξήζηεο είλαη ιαλζαζκέλα ην ζχζηεκα
μαλαεπηζηξέθεη ηελ αξρηθή ζειίδα θελή, πξνθεηκέλνπ λα εηζάγεη ηα ζσζηά ζηνηρεία.
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Δηθφλα 2
Δίζνδνο Υξήζηε

Ο κνλαδηθφο ρξήζηεο ν νπνίνο έρεη νιηθή πξφζβαζε ζην ζχζηεκα είλαη ν Αηεπζπληήο ή ν
Τπνδηεπζπληήο. Ο ρξήζηεο εθπαηδεπηηθφο δελ έρεη πξφζβαζε θαη δελ κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ηα πξνζσπηθά
ζηνηρεία θαη ηηο άδεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ.
Αλάιπζε Πηλάθσλ Βάζεο Γεδνκέλσλ
Δ βάζε δεδνκέλσλ ηεο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο, νλνκάδεηαη «SchoolToolKit». Παξαθάησ
παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά φινη νη πίλαθεο πνπ απνηεινχλ ηε ΐάζε Αεδνκέλσλ ηεο εθαξκνγήο.
Πίλαθεο ρνιηθήο Βξγαιεηνζήθεο
Δ εθαξκνγή καο απνηειείηαη ζπλνιηθά απφ επηά πίλαθεο:
1. Adeies
2. Bathmoi
3. Calendar
4. Ekpaideytikoi
5. Mathites
6. Taxeis
Δηθφλα 3
Πίλαθαο Βάζεο Γεδνκέλσλ

Καηά ηε ζρεδίαζε ηεο εθαξκνγήο, δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ απιφηεηα θαη ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα.
Μεγάιε πξνζπάζεηα δφζεθε ζην γξαθηθφ πεξηβάιινλ ησλ ρξεζηψλ ψζηε λα είλαη εχρξεζην, πξνθεηκέλνπ λα
κπνξνχλ ηφζν ν Αηεπζπληήο φζν θαη νη εθπαηδεπηηθνί λα εηζάγνπλ, λα επεμεξγαζηνχλ αιιά θαη λα έρνπλ κηα πην
νξγαλσκέλε θαη εχθνιε πξφζβαζε ζηα αξρεία ηνπο, πνπ απνηεινχλ νπζηαζηηθά θαη ηα γεληθφηεξα αξρεία ηνπ
ζρνιείνπ.
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Κάζε πξνζπάζεηα αλάπηπμεο κηαο εθαξκνγήο, ζπλνδεχεηαη θαη απφ βιέςεηο γηα κειινληηθέο
βειηηψζεηο, δηνξζψζεηο αιιά θαη πξνζζήθεο. ηελ εθαξκνγή ζα κπνξνχζελα γίλεη πην ελεξγή ε αιιειεπίδξαζε
ησλ ρξεζηψλ Αηεπζπληή θαη εθπαηδεπηηθνχ κε ηνπο καζεηέο φζν θαη κε ηνπο γνλείο θαζψο θαη λα εηζαρζεί
θαηάιιειε θφξκα γηα ηελ θαζεκεξηλή ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ θαη ησλ γνλέσλ ή θεδεκφλσλ ηνπο γηα ηηο
ελδνζρνιηθέο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεοδηεπθνιχλνληαο ηε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία.
Σέινο, πξννπηηθή ηεο εθαξκνγήο, ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη θαη ε δεκηνπξγία εηδηθψλ θνξκψλ πνπ
ζα δηαρεηξίδνληαη ηα έμνδα αιιά θαη ηα έζνδα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ψζηε λα κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή ν
Αηεπζπληήο λα έρεη ζπλερή επνπηεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαη δηαρξνληθά. ηφρνο, είλαη φ,ηη πξνζζήθεο γίλνπλ ζηε
δηαδηθηπαθή βάζε δεδνκέλσλ, λα είλαη ζε θάζε πεξίπησζε βειηησηηθέο θαη λα εληζρχζνπλ ηελ εθαξκνγή κε
επηπιένλ παξνρέο πνπ ζα ηελ θαηαζηήζνπλ ηδαληθή επηινγή γηα θάζε ζρνιηθή κνλάδα.
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία δηεξεπλψληαη νη απφςεηο θαη νη πξνζέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο, ζρεηηθά κε ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ MOOCs σο κνξθή επηκφξθσζεο ηνπο. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο
απνηεινχλ 134 εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ
εθαξκφδεηαη πεξηγξαθηθή θαη επαγσγηθή ζηαηηζηηθή, κε ζθνπφ λα εληνπηζηνχλ ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηα
δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη ηε δηακφξθσζε ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ πξνζέζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζρεηηθά κε ηε
ζπκκεηνρή ηνπο ζε καζήκαηα ηχπνπ MOOCs γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο επηκφξθσζε. Ώπφ ηα απνηειέζκαηα
πνπ πξνέθπςαλ, θαηαγξάθεθαλ ελ γέλεη ζεηηθέο απφςεηο θαη πξνζέζεηο, νη νπνίεο επεξεάδνληαη απφ ην θχιν,ηελ
ειηθία θαζψο επίζεο θαη απφ ην επίπεδν ηεο εμνηθείσζεο κε ηηο Νέεο Σερλνινγίεο.
Λέμεηο Κιεηδηά: απφςεηο εθπαηδεπηηθψλ, MOOCs, επηκφξθσζε, εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ
Σα Μαδηθά Ώλνηρηά Αηαδηθηπαθά Μαζήκαηα, επξχηεξα γλσζηά κε ηνλ φξν MOOCs, απνηεινχλ ηελ πην
πξφζθαηε εμέιημε ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαη ηελ απηνξξπζκηδφκελε κάζεζε θαη ζπλερψο θαίλεηαη λα
θεξδίδνπλ έδαθνο σο έλαο λένο ηξφπνο εθπαίδεπζεο. Πξφθεηηαη γηα καζήκαηα κέζσ δηαδηθηχνπ, ηα νπνία είλαη
αλνηρηά σο πξνο ηνλ ηξφπν εγγξαθήο αιιά θαη σο πξνο ηε δηάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη πξνζειθχνπλ καδηθά,
κεγάιν αξηζκφ εγγεγξακκέλσλ πνπ ηα παξαθνινπζνχλ απφ φιν ηνλ θφζκν, ν θαζέλαο απφ ηελ ηνπνζεζία πνπ
βξίζθεηαη. Σα ηειεπηαία ρξφληα, ηα MOOCs, είλαη ζε άλζηζε θαη νη εθπαηδεπηέο δειψλνπλ φηη απηφ ην είδνο
αλνηρηήο εθπαίδεπζεο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο θνηλσληθή αιιαγή, ε νπνία απνηειεί απφξξνηα ηεο αλάπηπμεο ησλ
λέσλ ηερλνινγηψλ (Weller, 2011). Πιένλ γίλνληαη νινέλα θαη πην δεκνθηιή, θαζψο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα
κεηαιιάμνπλ ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο, δίλνληαο ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζεη δσξεάλ ηα ελ
ιφγσ καζήκαηα νπνηνζδήπνηε έρεη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. Δ πξνζθνξά ηέηνηνπ είδνπο καζεκάησλ κέζσ
δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο φπσο ην Coursera, ην Udacity θαη ην EdX, ζπλέβαιιαλ ζηελ πεξαηηέξσ δηάδνζε ηνπ
σο άλσ ηξφπνπ εθπαίδεπζεο.ΐαζηθφ ζπζηαηηθφ κέξνο ησλ MOOCs είλαη ηα θφξνπκ ζπδεηήζεσλ πνπ
θηινμελνχληαη ζηηο πιαηθφξκεο ησλ καζεκάησλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο νη
ρξήζηεο. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ηα θφξνπκ ησλ MOOCs ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν γηα ηελ
επίιπζε απνξηψλ θαη ιηγφηεξν γηα ηελ έθθξαζε θαη αληαιιαγή ησλ απφςεσλ (Hollands &Tirthali, 2014). Ο
ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαη ηα θφξνπκ ζπδεηήζεσλ δελ κπνξεί λα είλαη πξνθαζνξηζκέλνο, αιιά
θάζε θνξά δηακνξθψλεηαη απφ ηε δπλακηθή ηεο νκάδαο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη απφ ηνλ παηδαγσγηθφ
ζρεδηαζκφ ηνπ καζήκαηνο (Laurillard, 2016).
Βληνπίδνληαη δπν δηαθνξεηηθά είδε MOOCs. Ώθ‟ ελφο ππάξρνπλ ηα xMOOCs (Extended MOOCs), ηα
νπνία βαζίδνληαη ζε ήδε ππάξρνληα καζήκαηα παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ θαη αθνινπζνχλ θπξίσο ζηε ζεσξία
ηνπ γλσζηηθνχ ζπκπεξηθνξηζκνχ.Ώπηνχ ηνπ είδνπο ηα αλνηρηά δηαδηθηπαθά καζήκαηα, αθνινπζνχλ ηε δνκή ηνπ
παξαδνζηαθνχ καζήκαηνο, πνπ νπζηαζηηθά ην κάζεκα θαζνδεγεί ηνλ εθπαηδεπφκελν θαη ην κεηαθέξνπλ ζην
δηαδίθηπν, εκπινπηίδνληάο ην κε βίληεν, δηαδηθηπαθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη αλαζέζεηο εξγαζηψλ (Glance, Forsey,
and Riley 2013). Πξφθεηηαη δειαδή, γηα έλαλ αζχγρξνλν ηξφπν δηδαζθαιίαο, φπνπ ν εθπαηδεπφκελνο
παξαθνινπζεί ηηο βηληενζθνπεκέλεο δηαιέμεηο, πνπ ζπλήζσο δηαξθνχλ 3-15 ιεπηά, ζην ρξφλν θαη κε ην ξπζκφ
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πνπ εθείλνο επηζπκεί (Mangelsdorf, 2012).Έπεηηα απφ ην βίληεν, ν εθπαηδεπφκελνο θαιείηαη λα αμηνινγεζεί
βάζεη δνθηκαζηψλ πνιιαπιήο επηινγήο. πρλά, ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηα καζήκαηα, αθνινπζείηαη κηα
γξακκηθφηεηα θαη δελ επηηξέπεηαη ζηνλ εθπαηδεπφκελν λα πξνρσξήζεη ζε επφκελε ελφηεηα αλ δελ έρεη
νινθιεξψζεη επηηπρψο ηηο εξγαζίεο θαη ηα quiz ηεο πξνεγνχκελεο ελφηεηαο (Do et al., 2013).Ώπφ ηελ άιιε
πιεπξά, ππάξρνπλ ηα νλνκαδφκελα cMOOCs (Connectivist MOOCs), ηα νπνία δνκνχληαη γχξσ απφ
δηαδηθηπαθέο θνηλφηεηεο θαη αθνινπζνχλ ηηο αξρέο ηεο ζεσξίαο ηνπ θνλλεθηηβηζκνχ (Siemens, 2005). ε απηφ
ην είδνο ησλ MOOCs, θάζε ζπκκεηέρσλ επηιέγεη λα παξαθνινπζήζεη ην κάζεκα κε ην δηθφ ηνπ ξπζκφ.
Πξάγκαηη, έρεη παξαηεξεζεί φηη ζηελ πεξίπησζε ησλ MOOCs, ε δηάξθεηα νινθιήξσζεο ηνπ καζήκαηνο είλαη 23 θνξέο κεγαιχηεξε, απφ ην κέζν φξν νινθιήξσζεο ηνπ καζήκαηνο κε θπζηθή παξνπζία ησλ θνηηεηψλ πνπ
παξαθνινπζνχλ ην κάζεκα ζην παλεπηζηήκην (Severance, 2013).χκθσλα κε ηνλ Downes (2011), ε δηδαζθαιία
θαη ε κάζεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηα cMOOCs βαζίδνληαη ζηε ζεσξία ηνπ θνλλεθηηβηζκνχ αθνινπζνχλ
ηέζζεξα βαζηθά βήκαηα: Aggregation (ζπζζσκάησζε), Remixing (ζπλδέζεηο), Repurposing
(επαλαηνπνζέηεζε), Feeding forward (δηακνηξαζκφο).
πζηεκαηηθά παξαθνινπζείηαη θαη θαηαγξάθεηαη ε ζπκκεηνρή θαη παξαθνινχζεζε ησλ
εγγεγξακκέλσλ ζηα MOOCs θαη επηρεηξείηαη ν εληνπηζκφο ζπγθεθξηκέλσλ κνηίβσλ. Βλδεηθηηθά, ν Hill (2013)
θαηαγξάθεη πέληε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ζπκκεηνρήο θαη παξαθνινχζεζεο: απηνχο πνπ εγγξάθνληαη θαη δελ
εκθαλίδνληαη πνηέ, ηνπο πεξηζηαζηαθνχο επηζθέπηεο ηεο πιαηθφξκαο, ηνπο παξαηεξεηέο, ηνπο παζεηηθνχο θαη
ηνπο ελεξγνχο ζπκκεηέρνληεο. Βπηπιένλ, ην πνζνζηφ νινθιήξσζεο ησλ ζπνπδψλ ζε έλα MOOC, είλαη έλα
κέηξν ην νπνίν ζπάληα ππεξβαίλεη ην 10 % (Jordan, 2013). Ώπηφ ζπκβαίλεη δηφηη ζηα MOOCs νη ζπκκεηέρνληεο
κπνξεί κελ λα αζρνινχληαη εληαηηθά κε ην κάζεκα γηα λα απνθηήζνπλ γλψζεηο, αιιά λα κελ ελδηαθέξνληαη γηα
ηελ έγθπξε θαηάζεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ θνπίδ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ απφθηεζε
ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ επηηπρνχο παξαθνινχζεζεο ηνπ καζήκαηνο (Kizilcec et al., 2013).Δ δνκή ησλ cMOOCs
ζηεξίδεηαη ζηε ζεσξία ηνπ Κνλλεθηηβηζκνχ. Οπζηαζηηθά, πξφθεηηαη γηα κηα ζεσξία βαζηζκέλε ζε δίθηπα, ε
νπνία εζηηάδεη ζην γεγνλφο φηη ε κάζεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε δίθηπα, κέζσ ζπλδέζεσλ πνπ δεκηνπξγνχλ νη
εθπαηδεπφκελνη, ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο κάζεζεο (Yeager, 2013). Ο θνλλεθηηβηζκφο επί ηεο νπζίαο είλαη
κηα ζεσξία, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε γλψζε δηαδίδεηαη κέζσ ελφο δηθηχνπ ζπλδέζεσλ θαη σο εθ ηνχηνπ, ε
κάζεζε απνηειείηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα δφκεζεο ηέηνησλ δηθηχσλ θαη πεξηήγεζεο ζε απηά (Siemens, 2010).
Βπνκέλσο, ε γλψζε δελ απνθηάηαη θαη δελ κεηαδίδεηαη σο πιεξνθνξία, νχηε απνζεθεχεηαη. ηελ
πξαγκαηηθφηεηα, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ θνλλεθηηβηζκνχ, ε κάζεζε είλαη ε δεκηνπξγία ζπλδέζεσλ αλάκεζα
ζε θφκβνπο (Downes, 2012).
Χο επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ πηνζεηεί ν ΟΟΏ ζηελ έξεπλα
TALIS (Teaching and Learning International Survey) πνπ δεκνζηεχηεθε ην 2009, νξίδεηαη σο «ην ζχλνιν ησλ
εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο αλαπηχζζνπλ θαη εμειίζζνπλ ηηο δεμηφηεηεο, ηηο γλψζεηο, ηελ
θαηάξηηζε θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηηθψλ» (OECD, 2009).Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ν ηνκέαο ηεο
εθπαίδεπζεο ζε φισλ ησλ βαζκίδσλ έρεη αθνινπζήζεη ηε ξαγδαία αλάπηπμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, σζηφζν
θάηη αλάινγν δελ ζπκβαίλεη θαη κε ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε νπνία δελ θαίλεηαη λα ζπκβαδίδεη
εμίζνπ θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο λέεο εμειίμεηο (Brooks and Gibson 2012). πγθεθξηκέλα, νη εθπαηδεπηηθνί
πεξηγξάθνπλ ηελ επηκφξθσζε πνπ έρνπλ ιάβεη σο αλεπαξθή, ρσξίο λα βνεζά απνηειεζκαηηθά ζηε βειηίσζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ (Φηινθψζηα, 2010). ηε βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη φηη νη επηκνξθσηηθνί θχθινη
κηθξήο δηάξθεηαο δελ δξνπλ ελζαξξπληηθά γηα ηελ αλάπηπμε θαη θαιιηέξγεηα λέσλ δεμηνηήησλ θαη δελ έρνπλ
καθξνρξφληα παηδαγσγηθά απνηειέζκαηα (Guskey, 2002).Οη εθπαηδεπηηθνί θαηά θχξην ιφγν έρνπλ ζεηηθή ζηάζε
απέλαληη ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα (Ανχθαο et al., 2007). Χζηφζν, ζηελ ίδηα έξεπλα,
ε κεγαιχηεξε δπζθνιία πνπ αλαθέξνπλ απφ ηελ παξαθνινχζεζε επηκφξθσζεο είλαη ε έιιεηςε ρξφλνπ ελψ ηα
θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αλαθέξνπλ έπεηηα απφ ζπκκεηνρή ζε θχθινπο επηκφξθσζεο είλαη ν
ζρνιηθνθεληξηθφο ραξαθηήξαο ηεο επηκφξθσζεο, ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπγθεληξσηηζκνχ, ην ράζκα κεηαμχ
ησλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο επηκφξθσζεο, ε πνηφηεηα ηνπ επηκνξθσηηθνχ πιηθνχ,
νη επηκνξθσηέο, ην σξάξην, ε δηάξθεηα θ.α.
Λακβάλνληαο ινηπφλ ππφςηλ ηα σο άλσ πξνβιήκαηα πνπ αλαθέξνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη
ζπλδπάδνληάο ηα κε ην θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ MOOCs απφ φζα έρνπλ πξναλαθεξζεί, ζε ζπλδπαζκφ κε
ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα επηκφξθσζε, φπσο απηέο έρνπλ αλαιπζεί παξαπάλσ, κπνξνχκε λα
ππνζέζνπκε φηη ηα MOOCs ίζσο λα απνηεινχλ κηα απνηειεζκαηηθή κνξθή επηκφξθσζεο γηα ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο. Σα MOOCs έρνπλ θαζηεξσζεί σο έλα κέζν δσξεάλ θαη ειεχζεξεο δηαθίλεζεο πεξηερνκέλνπ ζην
δηαδίθηπν κε εχθνιε πξφζβαζε ζηα καζήκαηα γηα νπνηνλδήπνηε δηαζέηεη ζχλδεζε ζην ίληεξλεη. Βπηπιένλ, ζηα
MOOCs έρεη γίλεη ελζσκάησζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα ππνζηήξημε κέζσ ηηο
δφκεζεο δηαδηθηπαθψλ θνηλνηήησλ ζπλεξγαζίαο θαη δηακνηξαζκνχ γλψζεσλ, αλεμάξηεηα απφ ηελ ηνπνζεζία
απφ ηελ νπνία παξαθνινπζεί ην κάζεκα ν θάζε ζπκκεηέρσλ. ια απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά θαζηζηνχλ ηα
MOOCs ηθαλά λα αμηνπνηεζνχλ γηα κηα κεγάιεο θιίκαθαο επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ.
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Χο εθ ηνχηνπ, παξφιν πνπ κπνξεί λα βγαίλεη ην ζπκπέξαζκα φηη ηα MOOCs κπνξεί λα απνηεινχλ κηα
ειθπζηηθή ελαιιαθηηθή ιχζε γηα φζνπο εθπαηδεπηηθνχο επηζπκνχλ λα επηκνξθσζνχλ, νη έξεπλεο ησλ Kop 2011,
Mackness, Mak, & Williams 2010, Roberts 2012 έρνπλ θαηαδείμεη πσο ην γεγνλφο φηη ηα MOOCs απαηηνχλ
δεμηφηεηεο απηνξξχζκηζεο ηεο κάζεζεο, αιιά θαη ν θαηαηγηζκφο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δέρνληαη νη
εθπαηδεπηηθνί, ηνπο δπζθνιεχνπλ θαη ηνπο απνζαξξχλνπλ απφ ηε ζπκκέηνρή ηνπο ζε απηά.
ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ
ΐαζηθφο ζθνπφο ηεο έξεπλαο είλαη λα δηεξεπλεζνχλ νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ MOOCs γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Βπηκέξνπο
ζηφρνη ηεο έξεπλαο είλαη: Να δηεξεπλεζεί ε ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηα MOOCs θαη γηα ηελ
αμηνπνίεζή ηνπο σο κνξθή επηκφξθσζεο, λα αληρλεπζεί ε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
απέλαληη ζην ελδερφκελν ηεο επηκφξθσζήο ηνπο κέζσ MOOCs, λα αληρλεπζνχλ νη πξνζέζεηο ζπκκεηνρήο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε καζήκαηα ηχπνπ MOOC κε ζθνπφ ηελ επηκφξθσζή ηνπο, λα
πξνζδηνξηζηνχλ ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζσ MOOCs,
φπσο απηά εθθξάδνληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, λα δηεξεπλεζνχλ νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε
ηνπο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο πξνο ηελ επηκφξθσζή ηνπο κέζσ MOOCs.Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο
αθνινπζήζεθε κηθηή πξνζέγγηζε κε ηε ρξήζε πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο κεζφδνπ, ζηελ ίδηα θάζε ηεο
εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο κε ζθνπφ λα εμεηαζηεί ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο απφ πνιιαπιέο νπηηθέο γσλίεο.
Οπζηαζηηθά ε πνζνηηθή έξεπλα θηλήζεθε ζε γεληθφ επίπεδν ελψ ε πνηνηηθή κέζνδνο επηθεληξψζεθε ζε
ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο. Χο πνηνηηθά δεδνκέλα αμηνπνηήζεθαλ ζπλεληεχμεηο, νη νπνίεο πάξζεθαλ απφ ηελ
εξεπλήηξηα είηε κε δηα δψζεο ζπλαληήζεηο, νη νπνίεο ερνγξαθήζεθαλ, είηε κέζσ ηειεθψλνπ.Σν εξσηεκαηνιφγην
ζπληάρζεθε απφ ηελ εξεπλήηξηα θαη ήηαλ πξνζσπηθφ θαη αλψλπκν. Οη εξσηήζεηο πνπ απνηεινχλ ην
εξσηεκαηνιφγην είλαη ζην ζχλνιφ ηνπο θιεηζηνχ ηχπνπ θαη απνηειείηαη απφ εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο,
απφ δηρνηνκηθέο εξσηήζεηο θαη εξσηήζεηο θιίκαθαο Likert. Δ ζπιινγή ησλ πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ κέζσ ησλ
εξσηεκαηνινγίσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ δηαδηθηχνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εθαξκνγή Googleforms. Γηα ηελ
πνηνηηθή έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθαλ πάξζεθαλ 9 ζπλεληεχμεηο απφ ηζάξηζκνπο εθπαηδεπηηθνχο πξσηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο, κέζσ ηειεθψλνπ ή ζε δηα δψζεο ζπλαληήζεηο. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ επηιέρζεθαλ εξσηήζεθαλ
ζρεηηθά κε ηελ πξφζεζε ηνπο γηα ζπκκεηνρή ζε MOOCs κε ζθνπφ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο επηκφξθσζε, ηνπο
παξάγνληεο πνπ είηε ζα ελζάξξπλαλ, είηε ζα ηνπο απέηξεπαλ απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε MOOCs θαη ηελ
εθηίκεζή ηνπο ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα θαη ηα πηζαλά νθέιε απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε MOOCs.Χο
πιεζπζκφο ηεο έξεπλαο νξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίνη δηδάζθνπλ ζηελ πξσηνβάζκηα
εθπαίδεπζε ζηελ Βιιάδα θαη αξηζκνχλ 61.582 άηνκα, ν νλνκαζηηθφο θαηάινγνο ησλ νπνίσλ απνηέιεζε ην
δεηγκαηνιεπηηθφ πιαίζην ηεο έξεπλαο θαη δηαηέζεθε απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ
γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο.Σν δείγκα απνηέιεζαλ 134 εθπαηδεπηηθνί (112 γπλαίθεο θαη 22 άλδξεο). Οη
ειηθίεο ησλ εξσηψκελσλ ήηαλ απφ 21 έσο θαη πάλσ απφ 50 εηψλ, κε ηθαλνπνηεηηθή θαηαλνκή αλά ειηθηαθή
νκάδα γηα ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Γηα ην θνκκάηη ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο κέζσ ζπλεληεχμεσλ,
επηιέρζεθε λα ζπκκεηέρνπλ 9 εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Οη ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ
ηειεθσληθψο ή δηα δψζεο θαη ερνγξαθήζεθαλ κε ςεθηαθή εθαξκνγή θαηαγξαθήο ήρνπ, κε ηε ζχκθσλε γλψκε
ησλ εξσηψκελσλ. Οη εξσηψκελνη θιήζεθαλ επίζεο λα απαληήζνπλ ζε έλα εξσηεκαηνιφγην, ζην νπνίν
ζπκπιεξψλνληαη ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπο.Σα πξσηνγελή ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ηελ πνζνηηθή
έξεπλα θαηαρσξήζεθαλ θαη επεμεξγάζηεθαλ κε ην πξφγξακκα IBMSPSSStatisticsVersion 25.0. Tα δεδνκέλα
πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο απνκαγλεηνθσλήζεθαλ, νξγαλψζεθε θαη ηαμηλνκήζεθε ν φγθνο ησλ
δεδνκέλσλ πνπ δεκηνπξγήζεθε ζε ελλνηνινγηθέο θαηεγνξίεο κέζσ ηεο πξνζπάζεηαο εληνπηζκνχ
επαλαιακβαλφκελσλ λνεκαηηθψλ κνηίβσλ.
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΕΖΣΖΖ
Δ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ην 97% απηψλ, πηζηεχνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα
αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο πνιχ θαη πάξα πνιχ γηα ηελ επηκφξθσζή ηνπο. Ο κέζνο φξνο (Μ.Ο) ησλ
απαληήζεσλ ηζνχηαη κε 3,64, δειαδή θάπνπ ελδηάκεζα ζην 3 θαη 4, δειαδή πνιχ θαη πάξα πνιχ, κε ηππηθή
απφθιηζε (Σ.Ώ.) 0,54. Ώμηνζεκείσην δε, είλαη ην γεγνλφο φηη ε ειάρηζηε απάληεζε (minimum) είλαη ην 2,
δειαδή θαλέλαο δελ απάληεζε φηη νη εθπαηδεπηηθνί δελ πξέπεη λα αλαιακβάλνπλ θαζφινπ πξσηνβνπιία γηα ηελ
επηκφξθσζή ηνπο. ζνλ αθνξά ηελ ελεκέξσζε πνπ έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα ηα MOOCs, ην δείγκα είλαη
δηρνηνκεκέλν ζρεδφλ εμ εκηζείαο, ην46.3% ήηαλ ελεκεξσκέλνη, ελψ ην 53,7% δελ γλσξίδνπλ ηη είλαη ηα
MOOCs. ηε ζπλέρεηα νη ζπκκεηέρνληεο απαληνχλ ζρεηηθά κε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχλ ην
δηαδίθηπν. Σν 10,4% απηψλ δελ ην ρξεζηκνπνηνχλ, ην 9,7% ην ρξεζηκνπνηνχλ ιίγν, ελψ ζπλνιηθά ην 80% ην
ρξεζηκνπνηνχλ πνιχ θαη πάξα πνιχ. Ώμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην 61.9% ηνπ δείγκαηνο έρνπλ ζπκκεηάζρεη, αλ φρη
ζε θάπνην MOOC, ζε άιινπ είδνπο κνξθέο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ελψ ην 38,1% δελ έρνπλ ζπκκεηάζρεη.
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ρεηηθά κε ηελ πξφζεζε ζπκκεηνρήο ζε δίθηπα ζπλεξγαζίαο εθπαηδεπηηθψλ, θαίλεηαη ελδηαθέξνλ ην γεγνλφο φηη
ζπλνιηθά ην 90% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζα ήηαλ πνιχ θαη πάξα πνιχ πξφζπκνη λα ζπκκεηέρνπλ ζε θάπνην δίθηπν,
ην 9% απάληεζαλ ιίγν πξφζπκνη, ελψ κφλν ην 0,7%, 1 άηνκν απάληεζε φηη δελ ζα ήηαλ θαζφινπ πξφζπκνο λα
ζπκκεηέρεη (Αηάγξακκα 1). Ο κέζνο φξνο είλαη 3,41, δειαδή αλάκεζα ζην πνιχ θαη ην πάξα πνιχ, κε ηππηθή
απφθιηζε 0,685. Οη ζπκκεηέρνληεο νη νπνίνη δελ έρνπλ παξαθνινπζήζεη θάπνην MOOC ξσηήζεθαλ γηα ηνπο
ιφγνπο. Οη απαληήζεηο ηνπο ήηαλ δηάρπηεο, κε 7,5% λα απαληά φηη ε αηηία ήηαλ ε ρακειή εμνηθείσζε κε ηα
δηαδηθηπαθά πεξηβάιινληα κάζεζεο, πνζνζηφ ηζφπνζν κε εθείλν φζσλ απαληνχλ φηη πξνηηκνχλ ηε δηδαζθαιία
ζε πξαγκαηηθέο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, φπσο επίζεο θαη κε ην πνζνζηφ φζσλ απαληνχλ φηη ληψζνπλ θφβν
ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ MOOCs. Υακειφηεξα ζηελ ηεξαξρία έξρνληαη ε έιιεηςε δηα δψζεο
αιιειεπίδξαζεο θαη ε έιιεηςε αιιειεπίδξαζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ 20% ησλ
εξσηεζέλησλ ζεκείσζαλ φηη δελ έρνπλ παξαθνινπζήζεη MOOCs γηα άιινπο ιφγνπο. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ
ησλ MOOCs είλαη ην εμαηξεηηθά κεγάιν πνζνζηφ εγθαηάιεηςεο ηεο παξαθνινχζεζεο, θαζψο φπσο έρεη
αλαθεξζεί θαη ζην θνκκάηη ηεο βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο, κφλν ην 7% πεξίπνπ ησλ ζπκκεηερφλησλ
νινθιεξψλνπλ ηελ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ. Ρσηήζεθαλ ινηπφλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ
παξαθνινπζήζεη MOOCs θαη έρνπλ εγθαηαιείςεη ηε θνίηεζε, γηα πνην ιφγν ην έθαλαλ. Οη απαληήζεηο πνπ
δφζεθαλ ήηαλ ε έιιεηςε ρξφλνπ ζε πνζνζηφ 32,5%, ν κεγάινο θφξηνο εξγαζίαο ζε πνζνζηφ 30%, ε
εγθαηάιεηςε αθνχ ν ζπκκεηέρσλ έκαζε φζα ηνλ ελδηέθεξαλ κε πνζνζηφ 25% θαη ε έιιεηςε δηα δψζεο
αιιειεπίδξαζεο κε πνζνζηφ ην 5%, ελψ ην 25% απάληεζε φηη θάπνηνο άιινο ήηαλ ν ιφγνο πνπ ηνπο ψζεζε
ζηελ εγθαηάιεηςε.
Διάγραμμα 1: Πρόθεςη ςυμμετοχήσ ςε ΜΟΟCs
(1:καθόλου, 4:πάρα πολφ)

ην επφκελν ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ νη εξσηψκελνη –φζνη έρνπλ παξαθνινπζήζεη MOOCs, αιιά
θαη φζνη δελ έρνπλ παξαθνινπζήζεη- θαινχληαη λα απαληήζνπλ είηε βάζεη ηεο εκπεηξίαο ηνπο, είηε ππνζεηηθά
φζνη δελ έρνπλ πξνζσπηθή εκπεηξία, ζε εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην πψο ζα δξνχζαλ θαηά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε
θάπνην κάζεκα ηνπ ηχπνπ MOOC. ρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ θφξνπκ πνπ ζπλνδεχεη θάζε MOOC, 53% ησλ
εξσηεζέλησλ ζα ην ρξεζηκνπνηνχζαλ πνιχ, ελψ νη απαληήζεηο «πάξα πνιχ» θαη «ιίγν» ζπγθεληξψλνπλ
πεξίπνπ 23% ε θαζεκηά. Μφλν έλα άηνκν απάληεζε «θαζφινπ». Οη απαληήζεηο απηέο έξρνληαη ζε αληίζεζε κε
ηε βηβιηνγξαθία, φπσο απηή παξνπζηάζηεθε ζην θνκκάηη ηεο βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο, φπνπ κε βάζε ηνλ
θαλφλα 90-9-1 ηνπ JacobNielsen, είλαη πνιχ κηθξφ ην πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ έρεη παξαηεξεζεί λα
ζπλεηζθέξεη ζηηο ζπδεηήζεηο ησλ θφξνπκ. Σν 46,3% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζα ήηαλ πάξα πνιχ πξφζπκνη λα
βνεζήζνπλ κέζσ ηνπ θφξνπκ ζηελ επίιπζε απνξηψλ ησλ ππφινηπσλ ζπκκεηερφλησλ θαη ην 29,9% ζα ήηαλ πνιχ
πξφζπκνη. Σν 22,4% ησλ εξσηψκελσλ απαληνχλ «ιίγν» ελψ κφιηο 2 άηνκα, 1,5% απαληνχλ «θαζφινπ».
Ώληηζηξφθσο, νη εθπαηδεπηηθνί εξσηψληαη ζε πνην βαζκφ ζα δεηνχζαλ νη ίδηνη βνήζεηα απφ άιινπο
ζπκκεηέρνληεο ζην κάζεκα γηα ηελ επίιπζε ησλ απνξηψλ ηνπο. Σν 82% ησλ εξσηψκελσλ, αξθεηά κεγάιν
πνζνζηφ, δειψλνπλ φηη ζα δεηνχζαλ βνήζεηα πνιχ θαη πάξα πνιχ, κε πνζνζηά 50% θαη 32,8% αληίζηνηρα, ελψ
ην 64,2% απάληεζαλ απφ ιίγν έσο πνιχ. Μφλν ην 3% ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζαλ φηη δελ ζα δεηνχζαλ
θαζφινπ βνήζεηα. Βπίζεο βαζηθή ιεηηνπξγία γηα ηελ πξναγσγή ηεο κάζεζεο ζε έλα πεξηβάιινλ καζήκαηνο
MOOC ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηνλ θνλλεθηηβηζκφ είλαη ε δεκνζίεπζε ηεο εξγαζίαο ηνπ θάζε κέινπο
ζηελ θνηλφηεηα κάζεζεο θαη ε αμηνιφγεζή ηεο απφ ηα ππφινηπα κέιε. ε απηή ηελ εξψηεζε ην 44,8% ησλ
εξσηψκελσλ δειψλνπλ φηη ζα ήηαλ πξφζπκνη λα κνηξαζηνχλ ηελ εξγαζία ηνπο πνιχ, αθνινχζσο ην 34,3% ζα
ήηαλ πάξα πνιχ πξφζπκνη θαη ην 15,7% ζα ήηαλ ιίγν πξφζπκνη θαη ην 5,2% θαζφινπ (Αηάγξακκα 2). Σν 87%
ησλ εξσηψκελσλ δειψλνπλ φηη ζα ήηαλ δεθηηθνί ζε θξηηηθή πνπ πηζαλφλ λα δερηνχλ αλ δεκνζηεχζνπλ ηελ
εξγαζία ηνπο, ζε βαζκφ «πνιχ» έσο «πάξα πνιχ». Μφλν 12,7% ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζαλ «ιίγν» ή
«θαζφινπ», κε αληίζηνηρα πνζνζηά 9,7% θαη 3%.
Διάγραμμα 2: Πρόθεςη
δημοςιοποίηςησ των εργαςιών ςτη
διαδικτυακή κοινότητα του MOOC
(1:καθόλου πρόθυμοσ, 2: πάρα
πολφ πρόθυμοσ)
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ζνλ αθνξά ηελ παηδαγσγηθή ησλ MOOCs, ην 97% ησλ εξσηψκελσλ δειψλνπλ φηη ζα ζπλδχαδαλ
πνιχ θαη πάξα πνιχ ηηο γλψζεηο πνπ απνθηνχλ απφ ην MOOC κε ηελ θαζεκεξηλή δσή, κε αληίζηνηρα πνζνζηά
31,3% θαη 66,4%. Οη απαληήζεηο «ιίγν» θαη «θαζφινπ» ζπγθεληξψλνπλ ζπλνιηθά 2,2% ησλ απαληήζεσλ. Οη
εθπαηδεπηηθνί εξσηψληαη ηε ζπλέρεηα θαηά πφζν πηζηεχνπλ κέζσ ηεο επηκφξθσζεο κε MOOCs είλαη δπλαηφλ λα
δηεπθνιπλζνχλ νη πξνζσπηθέο θαη νηθνγελεηαθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. Σν 6% απαληνχλ «θαζφινπ», ην 16,4%
απαληνχλ «ιίγν», ην 43,3% απαληνχλ «πνιχ» θαη ην 34,3% απαληνχλ «πάξα πνιχ». Σν 72% ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζεσξνχλ φηη ζα ήηαλ πνιχ ή πάξα πνιχ εχθνιν λα εξγάδνληαη θαλνληθά θαη ηαπηφρξνλα λα
παξαθνινπζνχλ επηκφξθσζε κέζσ MOOCs. Σν 25,4% ησλ εθπαηδεπηηθψλ δειψλεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζα
κπνξνχζαλ ζε κηθξφ βαζκφ λα ζπκκεηέρνπλ ζε επηκφξθσζε κέζσ MOOCs ελψ εξγάδνληαη θαη κφλν ην 2,2%
ζεσξεί φηη ν εθπαηδεπηηθφο δελ κπνξεί λα εξγάδεηαη θαη ηαπηφρξνλα λα επηκνξθψλεηαη.ηε ζπλέρεηα νη
εθπαηδεπηηθνί ξσηήζεθαλ θαηά πφζν πηζηεχνπλ φηη ε επηκφξθσζε κε MOOCs ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη ζηε
βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Σν 29,9% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξνχλ φηη ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη πάξα
πνιχ ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν ελψ ε πιεηνςεθία, 55,2% απαληνχλ «πνιχ». Σν 13,4% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξνχλ
φηη ε επηκφξθσζε κε MOOCs ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη ιίγν ζηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη κφλν
ην 1,5%, δειαδή 2 άηνκα πηζηεχνπλ φηη δελ ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη θαζφινπ. Σν 48,5% ησλ ζπκκεηερφλησλ
ζηελ έξεπλα πηζηεχνπλ φηη ε αμηνπνίεζε ησλ MOOCs γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ελδέρεηαη λα
ζπκβάιεη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ζηελ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε πξνγξάκκαηα θαη ην
36,6% ζε κεγάιν βαζκφ». ηνλ αληίπνδα, ην 11,2% απαληνχλ ζε κηθξφ βαζκφ θαη ην 3,7% απαληνχλ θαζφινπ.
Σν 88,1% ζα αληηκεηψπηδαλ ζεηηθά ηελ πεξίπησζε λα ζπκκεηάζρνπλ ζε MOOCs ελψ αληίζεηα ην 4,5% ησλ
εθπαηδεπηηθψλ απάληεζαλ φηη ζα ήηαλ αξλεηηθνί ζε θάηη ηέηνην. Έλα πνζνζηφ 6,7% δειψλνπλ φηη δελ έρνπλ
άπνςε.Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο εξσηψληαη θαηά πφζν ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζε έλα
επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα ζα ηνπο πξνβιεκάηηδε. Πεξίπνπ νη κηζνί εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο, ην 53,7%
δειψλνπλ φηη δελ ζα ηνπο πξνβιεκάηηδε θαζφινπ ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ε επφκελε
πνιππιεζέζηεξε απάληεζε είλαη ην «ιίγν». Σν 19,4% απάληεζαλ φηη ζα ηνπο πξνβιεκάηηδε πνιχ ε ρξήζε ησλ
λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ην 3,7% απάληεζαλ «πάξα πνιχ». Κάηη άιιν πνπ ζα κπνξνχζε πηζαλψο λα δπζρεξάλεη
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαηά ηελ επηκφξθσζή ηνπο είλαη ν ηξφπνο ηεο επηθνηλσλίαο. Καηά ηε ζπκκεηνρή ζε
καζήκαηα MOOCs, φινο ν φγθνο ηεο επηθνηλσλίαο γίλεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν κέζσ ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ ή/θαη άιισλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ. Ρσηήζεθαλ ινηπφλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο θαηά πφζν
ε επηθνηλσλίαο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζα κπνξνχζε λα δπζρεξάλεη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο
επηκφξθσζεο. Σν 31,3% ησλ εθπαηδεπηηθψλ απάληεζαλ «θαζφινπ» θαη ην 39,6% απάληεζαλ «ιίγν». ΐέβαηα θαη
έλα αξθεηά πςειφ πνζνζηφ, 26,9% απάληεζαλ φηη ε επηθνηλσλία κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζα
κπνξνχζε λα δπζρεξάλεη πνιχ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Σν 2,2% έδσζαλ ηελ
απάληεζε «πάξα πνιχ». πγθεληξσηηθά, ζα κπνξνχζε θαλείο λα δηαπηζηψζεη φηη ε κνξθή ηεο επηθνηλσλίαο ζηα
MOOCs δελ ζα απνηεινχζε εκπφδην γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπ καζήκαηνο, κηαο θαη ζπλνιηθά ε
πιεηνςεθία ησλ εξσηψκελσλ, κε πνζνζηφ 70,9% απάληεζαλ «θαζφινπ» ή «ιίγν». Σν 92,5%, ραξαθηεξίδνπλ ηηο
γλψζεηο ηνπο σο επαξθείο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαδηθηπαθά καζήκαηα MOOCs. Μφλν έλα πνιχ κηθξφ
πνζνζηφ 7,5% απάληεζαλ φηη δελ έρνπλ επαξθείο γλψζεηο ζην ρεηξηζκφ ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζε
βαζκφ πνπ λα ηνπο επηηξέπνπλ ηε ζπκκεηνρή ζε MOOCs.
Σν θχιν θαίλεηαη λα επεξεάδεη κεηαβιεηέο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη άκεζα κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ
παξαθνινχζεζε ησλ MOOCs θαη ηε ζπκπεξηθνξά πνπ ζα είραλ θαηά ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην κάζεκα. ζνλ
αθνξά ην βαζκφ ζηνλ νπνίν θάπνηνο ζα πξνζπαζνχζε λα βνεζήζεη άιινπο ζπκκεηέρνληεο ζην MOOC θαη λα
επηιχζεη ηπρφλ απνξίεο ηνπο, παξαηεξείηαη ζε γεληθέο γξακκέο νη γπλαίθεο λα είλαη πεξηζζφηεξν πξφζπκεο λα
πξνζθέξνπλ ηε βνήζεηά ηνπο. Δ ζρέζε κεηαμχ ηνπ θχινπ θαη ηεο πξνζπκίαο γηα πξνζθνξά βνήζεηαο πξνο
άιινπο ζπκκεηέρνληεο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, θαζψο ην p είλαη κηθξφηεξν απφ 0,05 θαη ην ρ^2, κε 3
βαζκνχο ειεπζεξίαο παίξλεη ηελ ηηκή 8,158. Ο δείθηεο γ έρεη ζεηηθφ πξφζεκν, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ε
ζπζρέηηζε είλαη ζεηηθή (x^2(3)=8.158, df=3, p=0,043, γ=0,488).Εζρπξά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε
εληνπίζηεθε επίζεο αλάκεζα ζην θχιν θαη ζηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί ζα δεηνχζαλ βνήζεηα απφ
άιινπο ζπκκεηέρνληεο ζην κάζεκα γηα ηελ επίιπζε ησλ απνξηψλ ηνπο, θαζψο ην p είλαη κηθξφηεξν απφ 0,05. Με
3 βαζκνχο ειεπζεξίαο ην x^2 ηζνχηαη κε 16,169 θαη ν δείθηεο γ έρεη ζεηηθφ πξφζεκν (ρ^2(3)=16,169, df=3,
p=0.000, γ=0,611). Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη νη γπλαίθεο ζα δεηνχζαλ βνήζεηα ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ φηη νη
άλδξεο γηα ηελ επίιπζε απνξηψλ ηνπο. ηε ζπλέρεηα, εληνπίζηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε αλάκεζα ζην
θχιν θαη ζηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί ζα ζπλέδεαλ ηηο γλψζεηο πνπ απνθηνχλ απφ ηε ζπκκεηνρή
ηνπο ζην MOOC κε ηελ θαζεκεξηλή δσή (ρ^2(3)=17,263, df=3, p=0,01, γ= 0,508). Πξνθχπηεη φηη θαζψο ε
ζπζρέηηζε είλαη ζεηηθή, νη γπλαίθεο είλαη εθείλεο πνπ ζα ζπλέδεαλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ γεληθά ηηο γλψζεηο πνπ
ζα απνθηνχζαλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε θάπνην κάζεκα ηεο κνξθήο ησλ MOOCs κε ηα πξνβιήκαηα ηεο
θαζεκεξηλήο δσήο. ηε ζπλέρεηα, ε επφκελε κεηαβιεηή πνπ εμεηάζηεθε ζε ζρέζε κε ην θχιν θαη βξέζεθε
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κε ην p λα ηζνχηαη κε 0,03 θαη ην ρ^2 λα ηζνχηαη κε 13,951, έρνληαο 3 βαζκνχο
ειεπζεξίαο, είλαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ε επειημία ησλ MOOCs ζα κπνξνχζε λα δηεπθνιχλεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο
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ζηηο πξνζσπηθέο θαη νηθνγελεηαθέο ηνπο ππνρξεψζεηο (x^2(3)=13.951, df=3, p=0,03, γ=0,573). Καη ζε απηή ηελ
πεξίπησζε ε ζπζρέηηζε πνπ πξνθχπηεη είλαη ζεηηθή. Οη γπλαίθεο θαίλεηαη λα απαληνχλ φηη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε
MOOCs ζα κπνξνχζε λα ηηο δηεπθνιχλεη ζηηο πξνζσπηθέο θαη νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο ηνπο, ζε κεγαιχηεξν
βαζκφ απφ φζν ηνπο άλδξεο. ζνλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα ηεο πινπνίεζεο επηκφξθσζεο, εληνπίζηεθε επίζεο
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε αλάκεζα ζην θχιν θαη ηε ζπκβνιή ηεο επηκφξθσζεο κέζσ MOOCs ζηε βειηίσζε
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ κε ην p λα έρεη ηηκή κηθξφηεξε απφ 0,05. Σν ρ^2 έρεη ηελ ηηκή 19,132, κε 3 βαζκνχο
ειεπζεξίαο (x^2(3)=19.132, df=3, p=0.00, γ=0,616).Πξνθχπηεη ινηπφλ ε δηαπίζησζε φηη νη γπλαίθεο πηζηεχνπλ
φηη ε επηκφξθσζε κέζσ MOOCs ζα ζπλέβαιιε ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζηε βειηίσζε νπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ.
ζνλ αθνξά ηελ πξφζεζε ζπκκεηνρήο ζε MOOCs θαη ην θπιν, ε ζρέζε είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, θαζψο ην p
είλαη 0,001, κηθξφηεξν ηνπ 0,05 θαη ην ρ^2 πήξε ηελ ηηκή 13,538, κε 2 βαζκνχο ειεπζεξίαο (ρ^2(2)=13.538,
df=2, p=0.001, γ=-0,289). Πξνθχπηεη ινηπφλ ε δηαπίζησζε φηη νη γπλαίθεο είλαη πεξηζζφηεξν ζεηηθέο ζηελ
πεξίπησζε λα ζπκκεηέρνπλ ζε επηκφξθσζε κέζσ MOOC.ηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε εληνπίζηεθε αλάκεζα
ζηελ ειηθία θαη ζηελ επάξθεηα ησλ γλψζεσλ ρεηξηζκνχ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ζε βαζκφ πνπ λα επηηξέπεη
ηελ παξαθνινχζεζε MOOCs (ρ^2(3)=22.085, df=3, p=0.02, γ=0.680). Αειαδή, θαζψο κεγαιψλεη ε ειηθηαθή
νκάδα, ηφζν απμάλεηαη θαη ε ζπρλφηεηα ησλ αξλεηηθψλ απαληήζεσλ θαη κεηψλεηαη ε ζπρλφηεηα ησλ ζεηηθψλ
απαληήζεσλ. Σα έηε ππεξεζίαο θαίλεηαη λα αθνινπζνχλ ην ίδην κνηίβν κε ηελ ειηθία. ηαηηζηηθά ζεκαληηθή
ζρέζε εληνπίζηεθε κφλν αλάκεζα ζηα έηε ππεξεζίαο θαη ζηελ επάξθεηα ηεο ρξήζεο ησλ ειεθηξνληθψλ
ππνινγηζηψλ (ρ^2(3)=34,822, df=3, p=0,000, γ=0,769). Ο δείθηεο p πήξε ηηκή κηθξφηεξε ηνπ 0,05, ελψ ην ρ^2
ηζνχηαη κε 34,822 κε 3 βαζκνχο ειεπζεξίαο.Σν επίπεδν ησλ ζπνπδψλ είλαη θαη απηφ έλαο παξάγνληαο πνπ
κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ώξρηθά εληνπίζηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε
αλάκεζα ζην επίπεδν ησλ ζπνπδψλ θαη ηελ ελεκέξσζε πνπ είραλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο ζρεηηθά κε ηα
MOOCs (ρ^2(3)=18,060, df=3, p=0,000, γ=-0,615). Ώπφ απηνχο πνπ είλαη θάηνρνη βαζηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ απφ
ΣΒΕ ή Παλεπηζηήκην, ην 27,5% γλψξηδαλ ηη είλαη ηα MOOCs. Ώπηφ ην πνζνζηφ απμάλεηαη φζν απμάλεηαη θαη ην
επίπεδν ζπνπδψλ. Σν 64,5% ησλ θάηνρσλ κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο θαη ην 100% ησλ θαηφρσλ δηδαθηνξηθνχ
ηίηινπ ήηαλ ελεκεξσκέλνη ζρεηηθά κε ηα MOOCs.Μηα αθφκε κεηαβιεηή πνπ επεξεάδεη ην επίπεδν ησλ
ζπνπδψλ είλαη ε ζπκκεηνρή ζε MOOCs (ρ^2(2)=12,791, df=2, p=0.02, γ=-0,558). ε MOOCs θαη άιιεο κνξθέο
εμ απνζηάζεσο έρνπλ ζπκκεηάζρεη ην 45,1% ησλ θαηφρσλ βαζηθνχ πηπρίνπ απφ ΣΒΕ ή Παλεπηζηήκην, ην 69,3%
ησλ θαηφρσλ κεηαπηπρηαθνχ θαη ην 100% ησλ θαηφρσλ δηδαθηνξηθνχ.ηε ζπλέρεηα εθαξκφζηεθε ε δνθηκαζία
ρ^2 ζε φιεο ηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο αλά δχν. Βλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε δηαθνξνπνίεζε ησλ απφςεσλ κεηαμχ
φζσλ εθπαηδεπηηθψλ έρνπλ παξαθνινπζήζεη ζην παξειζφλ καζήκαηα MOOCsθαη φζσλ δελ έρνπλ. ηελ
εξψηεζε θαηά πφζν πηζηεχνπλ φηη ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ζπλδπάζεη ηελ επηκφξθσζή ηνπ κέζσ MOOC κε
ηελ εξγαζία ηνπ, γεληθά νη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ ήδε ζπκκεηάζρεη ζε MOOCs, εθηηκνχλ φηη ν εθπαηδεπηηθφο
κπνξεί λα ζπλδπάζεη επηκφξθσζε θαη εξγαζία ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ φζνπο δελ έρνπλ παξαθνινπζήζεη
(ρ^2=9,916, p=0.018, df=3, γ=-0,453).ην ίδην θιίκα βξίζθνληαη θαη νη απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε γηα ην βαζκφ
ζηνλ νπνίν πηζηεχνπλ φηη ε επηκφξθσζε κε MOOCs κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
έξγνπ. Δ πιεηνςεθία φζσλ έρνπλ παξαθνινπζήζεη MOOCs ζεσξνχλ φηη ην εθπαηδεπηηθφ έξγν κπνξεί λα
βειηησζεί πνιχ ή θαη πάξα πνιχ, κε πνζνζηά 50,6% θαη 38,6% αληίζηνηρα, ελψ κφλν ην 9,6% απαληά ιίγν. Οη
εθπαηδεπηηθνί πνπ δελ έρνπλ παξαθνινπζήζεη MOOCs, ηείλνπλ λα απαληνχλ «ιίγν» ή «πνιχ», κε πνζνζηά
19,6% θαη 62,7% αληίζηνηρα (ρ^2=8,836, df=3, p=0,032, γ=-0,447).
Φχιν
df

P

8,158
16,169
17,263
13,951
19,132
13,538

3
3
3
3
3
2

,043
,000
,010
,030
,000
,001

x

M1
Μ2
Μ3
Μ4
Μ5
Μ6
Μ7
Μ8
Μ9

Διηθία

2

Gamm 2
x
a (γ)

df

P

3

,002

Βπίπεδν κφξθσζεο
Gamm 2
x
a (γ)

df

P

Gamma (γ)

3
2

,000
,020

,615
,558

,488
,611
,508
,573
,616
,289
22,085

,680
18,062
12,791

Πίλαθαο 1

M1: Θα βνεζνχζαλ ζηελ επίιπζε απνξηψλάιισλ ζπκκεηερφλησλ κέζσ ηνπ θφξνπκ
Μ2: Θα δεηνχζαλ βνήζεηα κέζσ ηνπ θφξνπκ
Μ3: Θα ζπλέδεαλ ηηο γλψζεηο πνπ απνθηνχλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην MOOC κε ηελ θαζεκεξηλή δσή
Μ4: Δ επειημία ησλ MOOCs ζα κπνξνχζε λα δηεπθνιχλεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηηο πξνζσπηθέο θαη
νηθνγελεηαθέο ηνπο ππνρξεψζεηο
Μ5: Δ επηκφξθσζε κέζσMOOCs ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ
Μ6: Πξφζεζε ζπκκεηνρήο ζε ΜΟΟCs
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Μ7: Βπάξθεηα ησλ γλψζεσλ ρεηξηζκνχ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή γηα ηελ παξαθνινχζεζε MOOCs
Μ8: Βλεκέξσζε ζρεηηθά κε ηα MOOCs
Μ9: πκκεηνρή ζε ΜΟΟCs
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ
Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο 9 εξσηψκελνπο γλψξηδαλ ήδε ηη είλαη ηα MOOCs ή έρνπλ αθνχζεη ζην
παξειζφλ πξάγκαηα ζρεηηθά κε απηά. Σα ραξαθηεξίδνπλ σο «καζήκαηα ζε ζηπι ζεκηλαξίσλ», «καζήκαηα κέζσ
ίληεξλεη», «πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο κέζσ ίληεξλεη, OpenCourses», «καζήκαηα κέζσ ίληεξλεη πνπ
νξγαλψλνληαη απφ παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ». Οξηζκέλνη εθπαηδεπηηθνί ήηαλ ελήκεξνη αθξηβψο γηα ηε
ιεηηνπξγία θαη ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ησλ MOOCs. Ώλαθέξνπλ γηα απηά φηη είλαη: «Αηαδηθηπαθά καζήκαηα,
αλνηρηά ζην θνηλφ θαη κπνξεί λα ηα παξαθνινπζήζεη νπνηνζδήπνηε έρεη ην αληίζηνηρν ελδηαθέξνλ ζε θάπνην
πεδίν, αλάινγα απφ πνην Παλεπηζηήκην δίλνληαη», «Πξφγξακκα πνπ εθαξκφδνπλ κεγάια Παλεπηζηήκηα, φπσο
είλαη παξαδείγκαηνο ράξηλ ην Harvard θαη κπνξεί νπνηνζδήπνηε ρσξίο λα θάλεη αίηεζε εγγξαθήο λα πάξεη
επηκφξθσζε πνπ ηνλ ελδηαθέξεη ζην αληηθείκελν πνπ ηνλ ελδηαθέξεη, ρσξίο λα είλαη δεζκεπηηθφ απφ άπνςε
ρξφλνπ, δηάξθεηαο ζπνπδψλ», «δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα καζεκάησλ θαη δεκνζίεπζεο εξγαζηψλ θαη γεληθφηεξα
ζπλεξγαζίαο δηαδηθηπαθψλ θνηηεηψλ». Ληγφηεξνη ήηαλ εθείλνη νη νπνίνη δελ είραλ αθνχζεη θάηη ζρεηηθφ κε ηα
MOOCs. ινη νη εξσηψκελνη δήισζαλ φηη ζα ηνπο θαηλφηαλ ελδηαθέξνπζα ε ηδέα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε
MOOCs κε ζθνπφ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο επηκφξθσζε. Πνιχ ζπρλά θαη απφ φινπο ζρεδφλ ηνπο εξσηψκελνπο
ρξεζηκνπνηήζεθαλ εθθξάζεηο πνπ πεξηείραλ ηε ιέμε «ελδηαθέξνλ» θαη ηε θξάζε «πνιχ θαιή ηδέα»,
πξνθεηκέλνπ λα ραξαθηεξίζνπλ ην ελδερφκελν ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε MOOCs. Σν θπξηφηεξν απφ ηα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ MOOCs θαζψο επίζεο θαη εθείλν ζην νπνίν νη εξσηψκελνη ηείλνπλ λα δίλνπλ κεγαιχηεξε
έκθαζε είλαη ε επειημία θαηά ηνλ ρξφλν θαη ηνλ ξπζκφ ηεο παξαθνινχζεζεο. ινη νη εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ
επίζεο φηη ζα ήηαλ πξφζπκνη λα κνηξαζηνχλ ηελ εξγαζία ηνπο κε ηνπο ππφινηπνπο ζπκκεηέρνληεο ζην
κάζεκα.Μηα εθπαηδεπηηθφο ραξαθηεξίδεη σο «θαιφ» απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ MOOCs θαη πξνζζέηεη: «Γηα
λα ππάξμεη έλα θαιφ απνηέιεζκα ζε κηα εξγαζία, είλαη πνιχ ρξήζηκν λα αθνχγνληαη δηάθνξεο γλψκεο θαη λα ηηο
ιακβάλεη ππφςηλ ν θαζέλαο ψζηε λα εμειίζζεη ην έξγν ηνπ».Έλα ραξαθηεξηζηηθφ ησλ MOOCs ην νπνίν
αλέθεξαλ νξηζκέλνη εθπαηδεπηηθνί είλαη ε έιιεηςε ηεο δηα δψζεο αιιειεπίδξαζεο κε ηνλ θαζεγεηή αιιά θαη κε
ηνπο ππφινηπνπο ζπκκεηέρνληεο.Ώπηή ηελ άπνςε εθθξάδεη κηα απφ ηηο εθπαηδεπηηθνχο: «ηελ αξρή αηζζάλεζαη
ιίγν αλαζθάιεηα φηαλ δελ έρεηο θάπνηνλ θνληά ζνπ αιιά πηζηεχσ φηη κε ηνλ θαηξφ εμνηθεηψλεηαη θαη αλ έρεηο
απνξίεο ππάξρεη ηξφπνο λα ιπζνχλ κε πξνζπάζεηα θαη επηκνλή».
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
πκπεξαζκαηηθά, απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνθχπηεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζε γεληθέο γξακκέο
είλαη ελεκεξσκέλνη ζρεηηθά κε ηα MOOCs θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο. Δ πιεηνςεθία απηψλ γλψξηδαλ κε
αθξίβεηα ηη είλαη ηα MOOCs, ελψ ειάρηζηνη ήηαλ εθείλνη πνπ δελ είραλ αθνχζεη γηα απηφ ην ζέκα.
Βπηπξνζζέησο, νη εθπαηδεπηηθνί ζπλνιηθά θαίλεηαη λα είλαη πξφζπκνη θαη ζεηηθνί απέλαληη ζην ελδερφκελν ηεο
επηκφξθσζήο ηνπο κέζσ MOOCs. Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί ζα ήηαλ δεθηηθνί ζε επηκφξθσζε κε ηε κνξθή
MOOC.Χο πιενλεθηήκαηα ηεο επηκφξθσζεο κέζσ MOOCs νη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ ηελ επειημία ζηνλ
ρξφλν θαη ηνλ ξπζκφ ηεο επηκφξθσζεο θαζψο επίζεο θαη ηελ άλεζε πνπ πξνζθέξεη ε ζπκκεηνρή ζε επηκφξθσζε
εμ απνζηάζεσο, αθνχ ν θαζέλαο ζα ήηαλ ζε ζέζε λα παξαθνινπζήζεη ηελ επηκφξθσζε απφ ην ρψξν ηνπ, ρσξίο
ηελ απαίηεζε θπζηθήο παξνπζίαο. ηνλ αληίπνδα, ην θχξην κεηνλέθηεκα πνπ ππνγξακκίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί
είλαη ε έιιεηςε ηεο δηα δψζεο αιιειεπίδξαζεο κε ηνλ εθπαηδεπηή, αιιά θαη κε ηνπο ππφινηπνπο ζπκκεηέρνληεο
ζηελ επηκφξθσζε.Ο κνλαδηθφο αλαζηαιηηθφο παξάγνληεο πνπ αλέθεξαλ νη εθπαηδεπηηθνί είλαη ν κεγάινο
θφξηνο ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη ε έιιεηςε ειεχζεξνπ ρξφλνπ γηα επηκφξθσζε, ιφγσ απμεκέλσλ επαγγεικαηηθψλ
θαη πξνζσπηθψλ ππνρξεψζεσλ. ΐέβαηα, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη απηφ ζα ήηαλ αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο γηα ηε
ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε νπνηαδήπνηε κνξθή επηκφξθσζεο, πνιιψ δε κάιινλ ζε επηκφξθσζε κε
παξαδνζηαθή δηδαζθαιία ε νπνία απαηηεί θπζηθή παξνπζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.ζνλ αθνξά ηε δηαθνξνπνίεζε
ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, ε έξεπλα απέδεημε φηη θπξίσο ην
θχιν θαη ε ειηθία είλαη ηα ζηνηρεία εθείλα, ηα νπνία δχλαληαη λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηηο απφςεηο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ.ζνλ αθνξά ην θχιν, απηφ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα δξνχζαλ νη
ζπκκεηέρνληεο ζηελ επηκφξθσζε. Οη γπλαίθεο αθελφο ζα ήηαλ πεξηζζφηεξν πξφζπκεο απφ ηνπο άληξεο λα
ζπκβάιινλ ζηελ επίιπζε απνξηψλ ησλ ππφινηπσλ ζπκκεηερφλησλ θαη λα πξνζθέξνπλ ηε βνήζεηά ηνπο θαη
αθεηέξνπ, ζα δεηνχζαλ βνήζεηα γηα ηηο δηθηέο ηνπο απνξίεο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ φηη νη άληξεο.Οη γπλαίθεο
πηζηεχνπλ επίζεο φηη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε MOOCs ζα κπνξνχζε λα ηηο δηεπθνιχλεη ζηηο πξνζσπηθέο θαη
νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο ηνπο, ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο. Ώπηφ ελδερνκέλσο λα
νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ζηε ζχγρξνλε ειιεληθή νηθνγέλεηα, ζπλήζσο ην κεγαιχηεξν βάξνο ησλ νηθηαθψλ
εξγαζηψλ θαζψο επίζεο θαη ε θξνληίδα ησλ παηδηψλ αλαιακβάλνπλ νη γπλαίθεο.Σέινο, νη γπλαίθεο
εθπαηδεπηηθνί πηζηεχνπλ φηη ε επηκφξθσζε κέζσ MOOCs ζα ζπλέβαιιε ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζηε βειηίσζε

998

1st International Congress on Management of Educational Units
December 7-9, 2018, Thessaloniki, Greece

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη είλαη πεξηζζφηεξν ζεηηθέο ζηελ πεξίπησζε λα ζπκκεηέρνπλ ζε επηκφξθσζε κέζσ
MOOC.ζνλ αθνξά ηελ ειηθία αιιά θαη ηα ρξφληα ππεξεζίαο, θαζψο νη δχν απηέο κεηαβιεηέο είλαη
αιιειέλδεηεο, θαηαιήγνπκε ζηε δηαπίζησζε φηη ε ειηθία επεξεάδεη ηελ επάξθεηα ησλ γλψζεσλ ρξήζεο
ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη γεληθφηεξα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Πξνθχπηεη φηη φζν κεγαιχηεξε είλαη ε
ειηθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηφζν κεγαιχηεξν είλαη ην πνζνζηφ εθείλσλ πνπ θξίλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο πάλσ ζην
ρεηξηζκφ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ σο αλεπαξθείο.Σέινο, ην επίπεδν ζπνπδψλ είλαη κηα κεηαβιεηή πνπ επεξεάδεη
ηελ ελεκέξσζε πνπ έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζρεηηθά κε ηα MOOCs, θαζψο φζν πςειφηεξν ήηαλ ην επίπεδν
κφξθσζεο, απμαλφηαλ θαη ην πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ήηαλ ελήκεξνη ζρεηηθά κε ηα MOOCs θαη
ηαπηφρξνλα είραλ ζπκκεηάζρεη είηε ζε MOOCs είηε ζε άιινπ είδνπο ζπνπδέο κε ηε κνξθή ηεο εμ απνζηάζεσλ
εθπαίδεπζεο.
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ΟΗ ΚΗΝ∆ΤΝΟΗ – ΑΠΔΗΛΔ, ΑΠΟ ΣΖΝ ΆΚΡΗΣΖ ΤΗΟΘΔΣΖΖ ΣΧΝ Σ.Π.Δ ΣΗ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ
ΔΣΟΗΜΟΣΖΣΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ
(Έξεπλα Πεδίνπ ζηνλ εληνπηζκφ ηνπ βαζκνχ εηνηκφηεηαο ησλ ζρνιείσλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ
απεηιψλ)

Πέηξνο Θ. Γθίλνγινπ
Αηπι. Μεραληθφο Δ/Τ & Πιεξνθνξηθήο, Msc, Medu
Καζεγεηήο ΠΒ86
Δηζαγσγηθά - Σαπηφηεηα ηεο Έξεπλαο
H επηδίσμε θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο είλαη ε δηαηήξεζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο δσήο
έρνληαο πάληα σο θχξην κέιεκα, ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ πνπ επηρεηξνχλ λα ηελ δηαηαξάμνπλ. Σν ζρνιείν
ζήκεξα, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα εθζπγρξνληζηεί θαη λα αλνηρηεί ζηελ θνηλσλία, έρεη λα αληηκεησπίζεη κηα
ζεηξά απφ θηλδχλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ δηείζδπζε ησλ ΣΠΒ, ζε έλα επξχηαην θάζκα δξαζηεξηνηήησλ
πνπ είηε αθνξνχλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είηε νκαδηθέο ή αθφκε θαη αηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ κειψλ
ηνπ. εκαληηθφ εκπφδην ζηελ αλαγλψξηζε, πξφβιεςε θαη απνθπγή ησλ θηλδχλσλ απηψλ, απνηειεί ε θαθή
λννηξνπία θαη ε κε νξζή ζπκπεξηθνξά ηεο ίδηαο ηεο Αηεχζπλζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ε νπνία, πνιιέο θνξέο,
πηνζεηεί άθξηηα θαη ρξεζηκνπνηεί επηπφιαηα ηα εξγαιεία ησλ ΣΠΒ.
Γηα ηελ απνηχπσζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηπέδνπ ηεο άθξηηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΒ θαη ηνπ βαζκνχ
εηνηκφηεηαο πνπ έρνπλ νη ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ψζηε λα αληηκεησπίζνπλ
ελδερφκελεο απεηιέο, ζεσξήζακε ζθφπηκν λα πξνρσξήζνπκε ζε κηα έξεπλα πεδίνπ. ηελ έξεπλα απηή θιήζεθαλ
λα απαληήζνπλ νη άλζξσπνη πνπ έρνπλ ηελ επζχλε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο δειαδή νη δηεπζπληέο/ππνδηεπζπληέο
ηνπο. Οη αληηιήςεηο, γλψζεηο, εθηηκήζεηο ησλ δηεπζπληψλ/ππνδηεπζπληψλ, σο πξνο ηνπο θηλδχλνπο, εθηφο ηνπ φηη
αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ πθηζηάκελε πξαγκαηηθή εηθφλα ηνπ βαζκνχ εηνηκφηεηαο ηεο δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο,
είλαη θαη νη θξηζηκφηεξεο παξάκεηξνη γηα νπνηαδήπνηε νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα κε ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
θηλδχλσλ.
Δ έξεπλα πεξηνξίζηεθε ζηα ζηειέρε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηνπ λνκνχ Ρνδφπεο ηα νπνία
αληαπνθξίζεθαλ ζε εμαηξεηηθά κεγάιν πνζνζηφ, γεγνλφο πνπ ηελ θάλεη απφιπηα αμηφπηζηε θαη ηα
ζπκπεξάζκαηά ηεο αλακθηζβήηεηα κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ εθαιηήξην γηα έλα νινθιεξσκέλν ζρέδην
αζθάιεηαο γηα ηνλ λνκφ αιιά θαη κηα θαιή πξαθηηθή γηα ηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζην ζχλνιφ ηεο. Δ
έξεπλα ήηαλ αλψλπκε κε απνζηνιή πξνζσπηθήο επηζηνιήο ζην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ηνπ δηεπζπληή ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο θαη δηελεξγήζεθε ην δηάζηεκα κεηαμχ Ννέκβξην – Αεθέκβξην 2017.
θνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε άληιεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην επίπεδν εηνηκφηεηαο ησλ δηεπζπληψλ
- ζηειερψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ Ρνδφπεο, γηα ηα ζέκαηα
αζθάιεηαο θαη δενληνινγίαο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ρξήζε ησλ ΣΠΒ, ν βαζκφο πνπ θξίλνπλ ηηο ελέξγεηέο ηνπο
επαξθείο, θαζψο θαη ε δηεξεχλεζε θαη θαηαγξαθή ησλ απφςεψλ-εθηηκήζεψλ ηνπο γηα ηελ ζνβαξφηεηα κε ηελ
νπνία αληηκεησπίδνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα.
Σν δείγκα απνηέιεζαλ: 21 δηεπζπληέο/ππνδηεπζπληέο, αληηπξφζσπνη ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνχ Ρνδφπεο, (απφ ην ζχλνιν ησλ 26 ζρνιηθψλ κνλάδσλ), θαζψο θαη 2
δηαρεηξηζηέο ΣΠΒ (ηειέρε ησλ δηεπζχλζεσλ ηεο Αεπηεξνβάζκηαο θαη ηεο Πεξηθεξεηαθήο εθπαίδεπζεο ΏΜΘ).
ε ζχλνιν 23 εξσηψκελσλ δνκψλ, ηα 11 είλαη Γπκλάζηα, 3 Βληαία Λχθεηα, 3 ΒΠΏΛ, 1 Μνπζηθφ ρνιείν, 1
Βξγαζηεξηαθφ Κέληξν, 1 Βζπεξηλφ Γεληθφ Λχθεην, ε Αηεχζπλζε Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, ε Πεξηθεξεηαθή
Αηεχζπλζε Βθπαίδεπζεο ΏΜ & Θ θαη ην Μεηνλνηηθφ Γπκλάζην Λχθεην Κνκνηελήο.
Βπίζεο, ην 75% ησλ ζηειερψλ πνπ απάληεζαλ έρνπλ πξνυπεξεζία κεγαιχηεξε ησλ 16 εηψλ θαη ην 25%
κεγαιχηεξε ησλ 9 εηψλ, ελψ νη εηδηθφηεηέο ηνπο κνηξάδνληαη ηζφπνζα κεηαμχ ησλ ζεηηθψλ θαη ζεσξεηηθψλ
επηζηεκψλ.
Δ έξεπλα έγηλε κε ηελ κέζνδν ηεο ζπκπιήξσζεο ειεθηξνληθνχ εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν
πεξηιάκβαλε 19 εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ, πνιιαπιήο επηινγήο θαη κία εξψηεζε φπνπ δεηήζεθε ε ηεξάξρεζε
ησλ επηινγψλ κε βάζε βαζκνινγηθή θιίκαθα. ηηο πξνηεηλφκελεο απαληήζεηο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε επηινγή
«Άιιε:» δίλνληαο ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ εξσηψκελν λα πξνζζέζεη κηα δηαθνξεηηθή απάληεζε.
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Οη εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έρνπλ θαηεγνξηνπνηεζεί κε βάζε 3 γεληθνχο άμνλεο αλάιπζεο νη
νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο ππνδηαηξνχληαη ζε ππνάμνλεο (9 ζην ζχλνιν). ηνλ πξψην γεληθφ άμνλα αλάιπζεο
δηεξεπλάηαη ε ηήξεζε ηεο δενληνινγίαο θαη ε απνδεθηή ρξήζε ησλ ΣΠΒ, ζηνλ δεχηεξν ε εηνηκφηεηα ζε
ζέκαηα αζθάιεηαο θαη ηερληθήο δηαρείξηζεο ησλ ΣΠΒ ελψ ν ηξίηνο άμνλαο αλάιπζεο επηζπκεί λα θαηαγξάςεη
ηελ πξνζσπηθή εθηίκεζε ηεο Γηεχζπλζεο σο πξνο ηελ ζνβαξφηεηα ηνπ ζέκαηνο ηεο έξεπλαο πνπ δηελεξγνχκε.
Παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ ησλ απνηειεζκάησλ θαηά ππνάμνλα αλάιπζεο
1νο Τπνάμνλαο: Πλεπκαηηθά Γηθαηψκαηα.
Βπξήκαηα:
Μφλνλ ην 24% ησλ κνλάδσλ ρξεζηκνπνηεί, εμ νινθιήξνπ, λφκηκεο άδεηεο ινγηζκηθνχ. Πεξηζζφηεξν
απφ ην 60% ησλ εξσηψκελσλ παξαδέρεηαη φηη ρξεζηκνπνηεί παξάλνκν ινγηζκηθφ κε ην 28% λα παξαδέρεηαη φηη
έρεη άδεηεο γηα ιηγφηεξν απφ ην 50% ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί.
Πνζνζηφ 72% δειψλεη φηη δελ αλαξηά πιηθφ ζηνλ ζρνιηθφ ηζηφηνπν, ρσξίο ηελ άδεηα ησλ δεκηνπξγψλ
ηνπ, επεηδή γλσξίδεη φηη είλαη παξάλνκν. Τπάξρεη φκσο έλα πνζνζηφ 20% πνπ δειψλεη φηη αλαξηά πιηθφ, ρσξίο
λα δεηά ηελ άδεηα ησλ δεκηνπξγψλ ηνπ
Σα επξήκαηα επηβεβαηψλνπλ ηελ κεγάιε ρξήζε παξάλνκνπ ινγηζκηθνχ, απφ ηελ δεκφζηα εθπαίδεπζε,
αιιά ηαπηφρξνλα θαη ηελ ππνθξηηηθή ζηάζε ησλ δηεπζχλζεσλ, λα επηδεηθλχνπλ ζεβαζκφ ζηα πλεπκαηηθά
δηθαηψκαηα ησλ δεκηνπξγψλ, κφλνλ ζην ελδερφκελν δεκνζίεπζεο απφ ηνλ ζρνιηθφ ηζηφηνπν. ε θάζε
πεξίπησζε, ην εχξεκα απηφ θαζαπηφ, εθηφο ησλ εζηθψλ θαη λνκηθψλ ηνπ πξνεθηάζεσλ, εθζέηεη ζε κεγάιν
θίλδπλν ηελ ίδηα ηελ αζθάιεηα, ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΒ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε χπαξμε πεηξαηηθνχ ινγηζκηθνχ
κπνξεί λα ηδσζεί σο έλαο δνχξεηνο ίππνο πνπ ππνλνκεχεη αλ φρη, αθπξψλεη, νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα γηα κηα
πνιηηηθή αζθάιεηαο ζηε ζρνιηθή κνλάδα.
2νο Τπνάμνλαο : Πξνζσπηθά Γεδνκέλα
Βπξήκαηα:
Μφλνλ ην 4% θξίλεη σο παξάλνκε ηελ δηαρείξηζε ησλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ ησλ καζεηψλ (κέζσ
myschool), εθηφο ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο. Σν 16% δελ θαηαρσξεί δεδνκέλα εθηφο ζρνιηθήο κνλάδαο, ελψ ην
76% ελεκεξψλεη θαη θαηαρσξεί ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία εθηφο ζρνιείνπ (πεξηβάιινλ Παλειιήληνπ ρνιηθνχ
Αηθηχνπ).
Σν 12% ησλ εξσηψκελσλ, δειψλεη φηη δεκνζηεχεη ζηνηρεία καζεηψλ ρσξίο ηελ έγθξηζε ησλ γνλέσλ.
Σν 64% δεκνζηεχεη ζηνηρεία καζεηψλ κε ηελ γξαπηή έγθξηζε ησλ γνλέσλ. Σν 20% δειψλεη φηη δελ δεκνζηεχεη
θαη γλσξίδεη φηη είλαη παξάλνκν λα ην θάλεη, ελψ έλα 4% δελ δεκνζηεχεη αιιά θαη νχηε γλσξίδεη φηη είλαη
παξάλνκν.
Βίλαη πξνθαλέο φηη ηα ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο δελ γλσξίδνπλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ παξακνλεχνπλ απφ
ηελ απνκαθξπζκέλε δηαρείξηζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ) κέζα απφ δηαδηθηπαθφ
πεξηβάιινλ πνπ δελ είλαη πξνζηαηεπκέλν. Παξάιιεια φκσο, είλαη επηθπιαθηηθνί ζηελ δεκνζίεπζε πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ ησλ καζεηψλ ζην δηαδίθηπν. Σν νμχκσξν ησλ δχν απηψλ απαληήζεσλ δειψλεη έιιεηκκα
πιεξνθνξηθήο παηδείαο απφ ηα ζηειέρε πνπ δηεπζχλνπλ ζήκεξα ηηο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο, γεγνλφο πνπ βάδεη
ζε κεγάιν θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. Βλδεηθηηθφ ηεο
άγλνηαο, είλαη ην γεγνλφο φηη δελ κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ απνξξένπλ θαηά ηελ
θαηαρψξεζε επαίζζεησλ θαη κε, πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, κέζα απφ έλα κε πξνζηαηεπκέλν πεξηβάιινλ φπσο
απηφ ηεο νηθηαθήο ή άιιεο ζχλδεζεο ηνπο, ζην δηαδίθηπν.
3νο Τπνάμνλαο: Μεγέζπλζε Φαηλφκελσλ Βίαο, Δθθνβηζκνχ, Ραηζηζκνχ
Βπξήκαηα:
Σν 60% ησλ εξσηψκελσλ δειψλεη φηη ηεξεί ηελ νδεγία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο γηα θιεηζηέο έμππλεο
ζπζθεπέο ζην ζρνιείν. Σν 28% ηεξεί ηελ νδεγία ρσξίο απζηεξφηεηα, ην 8% δελ ηεξεί ηελ νδεγία.
Σν 32% είρε πεξηζηαηηθά εθθνβηζκνχ κέζσ έμππλσλ ζπζθεπψλ, ελψ ην 56% δελ είρε ηέηνηα
πεξηζηαηηθά.
Γεληθά θαίλεηαη φηη είλαη πξαγκαηηθφ ην πξφβιεκα ηνπ εθθνβηζκνχ ζηα ζρνιεία θαη φηη, ζην
κεγαιχηεξν πνζνζηφ, ηεξείηαη ε νδεγία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο γηα θιεηζηέο – απελεξγνπνηεκέλεο έμππλεο
ζπζθεπέο. Βηδηθφηεξα φκσο πξέπεη λα επηζεκάλνπκε ηελ ζπκπεξηθνξά νξηζκέλσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ λα
δείρλνπλ αλνρή παξά ηελ πξνεγνχκελε αξλεηηθή εκπεηξία ηνπο.
4νο Τπνάμνλαο: Φπζηθή Αζθάιεηα
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Βπξήκαηα:
ε πνζνζηφ 84% ν εμνπιηζκφο είλαη θιεηδσκέλνο ζε αζθαιή ρψξν, ελψ γηα ην 12% απηφ δελ ηζρχεη .
Βπίζεο, ζε πνζνζηφ 40% ηεξνχληαη νη πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ζέζεη νη θαηαζθεπαζηέο, ελψ ζε
πνζνζηφ 52% δελ ηεξνχληαη .
Δ αζθάιεηα ηνπ ρψξνπ θαίλεηαη φηη ηεξείηαη ζε κεγάιν πνζνζηφ, ρσξίο φκσο λα ηεξνχληαη ζε
ηθαλνπνηεηηθφ πνζνζηφ θαη νη πξνδηαγξαθέο ζπληήξεζεο πνπ ζέηνπλ νη θαηαζθεπαζηέο. Ώπηφ πξέπεη λα
νθείιεηαη θπξίσο ζην απμεκέλν θφζηνο πνπ έρεη ε εμαζθάιηζε ησλ ζπλζεθψλ πνπ ζέηνπλ νη θαηαζθεπαζηέο
αιιά θαη ζηελ πξνηεξαηφηεηα ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ απνθπγή ηεο θινπήο θαη ηνπ βαλδαιηζκνχ, πνπ είλαη
θαηεμνρήλ επζχλε ηεο δηεχζπλζεο, απφ νπνηαδήπνηε άιιε πιηθή δεκηά φπνπ ε επζχλε κνηξάδεηαη ή αλαδεηείηαη
απνθιεηζηηθά απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή.
5νο Τπνάμνλαο: Έιεγρνο Πξφζβαζεο;
Βπξήκαηα:
Σν 52% ησλ κνλάδσλ αιιάδεη θσδηθνχο θάζε ρξφλν, ην 24% φπνηε αιιάδεη ε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ,
ην 12% θάζε 2-3 κήλεο θαη ην 4% απάληεζε φηη δελ αιιάδεη πνηέ.
ην 48% ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ππάξρεη δηαβαζκηζκέλε πξφζβαζε ησλ ρξεζηψλ (3 επίπεδα θαη πάλσ)
ελψ ζην 40% δελ ππάξρεη.
Σα επξήκαηα θαλεξψλνπλ κηα πεξηνξηζκέλε εθαξκνγή ησλ δπλαηνηήησλ γηα ειεγρφκελε πξφζβαζε.
Θα πξέπεη εδψ λα επηζεκάλνπκε, ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ θάζε ζρνιείνπ (ζε κέγεζνο, γεσγξαθηθή ζέζε, πιηθφ
καζεηψλ), πνπ ζέηεη δηαθνξεηηθά δεδνκέλα ζην λα θξίλνπκε ηηο αλάγθεο ηνπ, ζε ειεγρφκελε πξφζβαζε.
6νο Τπνάμνλαο: Αζθάιεηα Γεδνκέλσλ
Βπξήκαηα:
Σν 48% ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ρξεζηκνπνηεί ειεχζεξν ινγηζκηθφ πξνζηαζίαο απφ θαθφβνπιν
ινγηζκηθφ ελψ ην 32% ρξεζηκνπνηεί εκπνξηθφ ινγηζκηθφ. Μία κνλάδα ρξεζηκνπνηεί ζπλδπαζκφ ησλ δχν.
Βπηζεκαίλνπκε ην πνζνζηφ 16% ησλ ζηειερψλ πνπ δελ γλσξίδνπλ/δελ απαληνχλ.
Σν 76% ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ έρνπλ ελεκεξσκέλν ινγηζκηθφ πξνζηαζίαο, ην 12% δελ έρεη
ελεκεξσκέλν θαη πνζνζηφ 12% ησλ ζηειερψλ δελ γλσξίδνπλ/δελ απαληνχλ.
Σν 28% ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θάλεη ζπάληα αληίγξαθα αζθαιείαο, ην 24% θάλεη θάζε κήλα, ην 16%
θάζε εβδνκάδα, ην 12% θάζε κέξα, 4% θάζε 6 κήλεο, 4% κηα θνξά ην έηνο, 4% πνηέ, 8% δελ μέξσ/δελ απαληψ.
Σν 64% απνζεθεχεη ηα αληίγξαθα αζθαιείαο ζε flash usb/εμσηεξηθφ δίζθν, ην 20% ζηνλ ζθιεξφ
δίζθν, 4% ζε google drive/cloud, 4% ζε CD/DVD , 8% δελ μέξσ/δελ απαληψ.
Δ επηινγή ελφο ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ πξνζηαζίαο απφ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ζρνιηθψλ
κνλάδσλ, δειψλεη φηη ε θάιπςε ηεο πξνζηαζίαο γίλεηαη ζην ειάρηζην επίπεδν αζθάιεηαο πνπ πξνζθέξεη ε
βαζηθή έθδνζε ηνπ ινγηζκηθνχ απηνχ. Βπίζεο πξνβιεκαηηθή είλαη θαη ε θαηάζηαζε ησλ αληηγξάθσλ αζθαιείαο,
κε έλα ειάρηζην πνζνζηφ θαζεκεξηλψλ αληηγξάθσλ θαη ηε ρξήζε κηαο παλζπεξκίαο απνζεθεπηηθψλ κέζσλ
πνιιψλ εθ ησλ νπνίσλ είλαη ακθίβνιεο αζθάιεηαο.
7νο Τπνάμνλαο : Αζθάιεηα Γηθηχσλ θαη Δπηθνηλσληψλ
Βπξήκαηα:
ε πνζνζηφ 60% ηα ζρνιεία αθήλνπλ αλνηρηφ ην wifi θαη κεηά ην πέξαο ηνπ ζρνιηθνχ σξαξίνπ. Σν
32% δελ έρεη αλνηθηφ wifi κεηά ην πέξαο ηνπ σξαξίνπ, κηα κνλάδα θιεηδψλεη κε mac address filtering.
To 36% ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζπλδένληαη θαη κε άιινλ παξνρέα εθηφο ηνπ παλειιελίνπ ζρνιηθνχ
δηθηχνπ, γηα ην 64% ην Π..Α. είλαη ν κνλαδηθφο παξνρέαο δηαδηθηχνπ.
Βπηβεβαηψλεηαη ε ππφζεζε ηεο επηπφιαηαο ρξήζεο ηνπ αζχξκαηνπ δηθηχνπ θαζψο θαη ην κεγάιν
πνζνζηφ ηεο ρξήζεο παξάιιεινπ παξνρέα ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ εθηφο ηνπ Π..Α. Ώπηά θαη ηα δχν απνηεινχλ
αλνηρηέο πχιεο γηα εηζβνιείο, πνπ ζέινπλ λα βιάςνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή κνλάδα θαη είλαη επίζεο δεισηηθά ηεο
άγλνηαο θηλδχλνπ πνπ δηαθαηέρεη ηνπο ππεχζπλνπο δηεπζπληέο φζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα δηθηχνπ θαη
επηθνηλσληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηνπο.
8νο Τπνάμνλαο: Δπνπηεία Αζθαιείαο θαη Υεηξηζκφο Πεξηζηαηηθψλ
Βπξήκαηα:
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ε πνζνζηφ 54%, ηα ζηειέρε απάληεζαλ φηη γλσξίδνπλ ηη πεξηιακβάλεη ε πνιηηηθή αζθάιεηαο ηνπ
Παλειιελίνπ ρνιηθνχ Αηθηχνπ θαη ζε πνζνζηφ 32% φηη δελ γλσξίδνπλ.
Σν 56% δελ γλσξίδεη αλ κπνξεί λα ιακβάλεη ελεκέξσζε γηα ηελ θίλεζε πξνο θαη απφ ην δίθηπν ηνπ
ζρνιείνπ, ελψ ην 36% δειψλεη φηη γλσξίδεη.
Ώπφ ηα επξήκαηα ζπκπεξαίλεηαη κηα ζχγρπζε, ζηνπο εξσηψκελνπο, ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο πνπ
κπνξεί λα πξνζθέξεη ην Π..Α. θαζψο νη πεξηζζφηεξνη δειψλνπλ φηη ελψ γλσξίδνπλ ηελ πνιηηηθή αζθάιεηαο
ηνπ ΠΑ , δελ γλσξίδνπλ ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ζηα ζρνιεία.
9νο Τπνάμνλαο : ηάζε Αληηκεηψπηζεο απφ ηελ Γηεχζπλζε ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο
Βπξήκαηα:
Χο πξψηε απεηιή ηα ζηειέρε ηεξαξρνχλ ηελ θινπή θαη ηνλ βαλδαιηζκφ ησλ ζπζηεκάησλ. Χο δεχηεξε
ζεκεηψλνπλ ηελ κε ζπκκφξθσζε ησλ εκπιεθνκέλσλ ρξεζηψλ κε ηηο νδεγίεο θαη σο ηξίηε ηελ πιεκκειή
αζθάιεηα δεδνκέλσλ (πξνζηαζία απφ ηνχο, αληίγξαθα αζθαιείαο θ.α.). Ώθνινπζνχλ ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα
θαη ε αζθάιεηα θσδηθψλ.
Σν 72% ησλ ζηειερψλ ελδηαθέξνληαη λα κάζνπλ πεξηζζφηεξα γηα ηνπο ηξφπνπο πνπ κπνξνχλ λα
πξνζηαηεπζνχλ απφ επηθείκελεο απεηιέο, ην 12% θξίλεη φηη ην ζρνιείν ηνπ είλαη αζθαιέο, ην 8% ζεσξεί φηη δελ
είλαη θξίζηκν ζέκα θαη 4% φηη ην ζέκα αθνξά ηηο ηερληθέο ππεξεζίεο.
Οη ζηάζεηο ησλ ζηειερψλ, έηζη φπσο θαηαγξάθνληαη ζηελ ηειεπηαία εξψηεζε, είλαη αξθεηά
ελζαξξπληηθέο ψζηε λα ππάξμεη κηα πξνζέγγηζε ζε επίπεδν ζπκβνπιψλ ή επηκφξθσζεο ζηα θξίζηκα ζέκαηα ησλ
ΣΠΒ. Βπίζεο, γηα νπνηαδήπνηε δξάζε πξνηαζεί, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θαη λα θακθζεί, ε άξλεζε ηεο
κεηνςεθίαο, πνπ θξίλεη ην ζέκα σο ακειεηέν ή σο μέλε ππφζεζε.
πκπεξάζκαηα - Πξνηάζεηο
πκπεξαζκαηηθά, απφ ηελ έξεπλα πνπ πξνεγήζεθε, απνηππψλεηαη, έλα κεγάιν έιιεηκκα εηνηκφηεηαο
ησλ δηεπζχλζεσλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ άθξηηε
εθαξκνγή ησλ ΣΠΒ. Έρνπκε επίζεο ηελ βάζηκε πεπνίζεζε, φηη, ε δηαπίζησζε απηή πνπ πξνέθπςε απφ ην
δείγκα ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνχ Ρνδφπεο, κπνξεί λα γεληθεπζεί, γηα ην ζχλνιν ηεο
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε εζληθφ επίπεδν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο
απνηππψλνληαη ζηα εμήο βαζηθά ζεκεία, ηα νπνία είλαη :

Σα ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζε έλα κεγάιν πνζνζηφ, αλ θαη γλσξίδνπλ ηελ εζηθή
ηνπο ππνρξέσζε γηα ζεβαζκφ ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ δεκηνπξγψλ, ζηεξίδνπλ ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο
έξγν ζε παξάλνκν – πεηξαηηθφ ινγηζκηθφ.

Σα ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο, έρνπλ κεγάιν έιιεηκκα πιεξνθνξηθήο παηδείαο, θαη ζέηνπλ ζε ζνβαξφ
θίλδπλν ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, φηαλ ηα δηαθηλνχλ ειεθηξνληθά, κέζα απφ
ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο επηθνηλσληψλ.

Σα ζρνιεία αληηκεησπίδνπλ, γεληθά, κε θαηαζηαιηηθφ ηξφπν (απαγφξεπζε), ηελ ρξήζε ησλ έμππλσλ
ζπζθεπψλ απφ ηνπο καζεηέο, κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο.

Σα ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο, παίξλνπλ ζνβαξά ην ζέκα ηεο θπζηθήο αζθάιεηαο ησλ ζπζηεκάησλ
πιεξνθνξηθνχ εμνπιηζκνχ, ζην επίπεδν ηεο θινπήο θαη ηνπ βαλδαιηζκνχ, ρσξίο φκσο, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο,
λα εμαζθαιίδνπλ ηηο θπζηθέο ζπλζήθεο γηα θαιή ιεηηνπξγία θαη ηελ ζπληήξεζε ηνπ, φπσο ηηο νξίδνπλ νη
θαηαζθεπαζηέο.

Σα ζρνιεία, δελ έρνπλ σο πξνηεξαηφηεηα ηνλ έιεγρν ηεο πξφζβαζεο, θαη κάιινλ, πεξηζζφηεξν γηα ην
ηππηθφ κέξνο, ηεξείηαη έλα βαζηθφ επίπεδν δηαβαζκηζκέλεο πξφζβαζεο.

Παξφηη ππάξρεη απφ ηα ζηειέρε, έλα έληνλν ελδηαθέξνλ, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ απφ
θαθφβνπιν ινγηζκηθφ, εθαξκφδνπλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, ην βαζηθφ επίπεδν πξνζηαζίαο, ελψ ηαπηφρξνλα,
δηαπηζηψλεηαη θαη κηα πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε ζηελ ηήξεζε ησλ αληηγξάθσλ αζθαιείαο.

Αελ είλαη ζαθέο ζηα ζηειέρε, ην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο θαη εμππεξέηεζεο πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπ
ζρνιείνπ θαη ηνπ Παλειιήληνπ ρνιηθνχ Αηθηχνπ.

Σα ζηειέρε επηζπκνχλ λα ελεκεξσζνχλ πάλσ ζηα ζέκαηα ησλ θηλδχλσλ απφ ηηο ΣΠΒ, θαη ζέηνπλ
ηεξαξρηθά σο απεηιέο γηα ην ειιεληθφ ζρνιείν: ηελ θπζηθή αζθάιεηα ησλ ζπζηεκάησλ απφ θινπέο θαη
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βαλδαιηζκνχο, ηελ αληίδξαζε θαη κε ηήξεζε ησλ πνιηηηθψλ αζθάιεηαο απφ ην πξνζσπηθφ θαη ηελ αζθάιεηα
ησλ δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ απφ θαθφβνπιν ινγηζκηθφ.
Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο, ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ζεκείν αλαθνξάο γηα πξνβιεκαηηζκφ
θαη δξάζεηο, πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αθχπληζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θφζκνπ . Ώλακθηζβήηεηα, ε επηηπρία ηεο
εθαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο αζθάιεηαο ζηε ζρνιηθή κνλάδα, εμαξηάηαη απφ ην αλ είλαη εμαζθαιηζκέλε ε
επαηζζεηνπνίεζε ηνπ ρξήζηε θαη ε πξνζπκία ηνπ λα ζπκκνξθσζεί. Ώπαηηείηαη ινηπφλ, ε επαηζζεηνπνίεζε φισλ
ησλ εκπιεθνκέλσλ θαη ε ελεκέξσζή ηνπο γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ απεηινχλ ηελ ζρνιηθή δσή θαη έρνπλ λα
θάλνπλ κε ζέκαηα δενληνινγίαο θαη αζθάιεηαο. Πξνηείλεηαη ε ελεκέξσζε λα γίλεη κε επζχλε ηεο θεληξηθήο
δηνίθεζεο, κέζα απφ έλα θαιά δνκεκέλν πξφγξακκα εθπαίδεπζεο, πνπ ζα πεξηιακβάλεη, πιεζψξα βησκαηηθψλ
παξαδεηγκάησλ, κε ζηφρν ηελ αιιαγή ηεο πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη λννηξνπίαο ησλ ζηειερψλ, πνπ
θαηέγξαςε ε έξεπλα. Παξάιιεια απαηηείηαη λα εθπαηδεπηνχλ θαηάιιεια νη καζεηέο, ψζηε λα θαηαλνήζνπλ
ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ππάξρνπλ, θαη λα αλαπηχμνπλ ζηαδηαθά ηελ ηθαλφηεηα ειέγρνπ ηεο αμίαο θαη ηνπ ζθνπνχ
ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Πξνηείλεηαη επίζεο, έλαο θχθινο ελεκεξσηηθψλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ ζπλαληήζεσλ,
ζε ηνπηθφ επίπεδν, πνπ ζα θάλεη ζαθή ηελ αλαγθαηφηεηα δξάζεο, κέζα απφ έλα ζρέδην, πνπ ζα ηεξείηαη
απαξέγθιηηα απφ φινπο.
ζνλ αθνξά ηηο πξνζσπηθέο έμππλεο ζπζθεπέο ησλ καζεηψλ (θηλεηά ηειέθσλα, ηακπιέηεο θ.α),
εθφζνλ δελ κπνξνχλ λα πεξηνξηζηνχλ, ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ην ελδερφκελν έληαμεο ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία. Ώπηφ πξνηείλεηαη απφ έλα κεγάιν κέξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο σο ε επφκελε εκέξα ησλ ΣΠΒ ζηελ
εθπαίδεπζε (mobile learning). Βπηζεκαίλνπκε θπζηθά, φηη ε εθαξκνγή ελφο ηέηνηνπ κέηξνπ, εθηφο απφ ηα ξίζθα
πνπ εκπεξηέρεη, πξνυπνζέηεη, κηα ζεηξά πεξηνξηζκψλ πνπ πξέπεη λα ηεζνχλ ζηε ρξήζε ησλ ζπζθεπψλ θαζψο θαη
έλαλ κεγάιν φγθν δηαρείξηζεο, απφ πιεπξάο ζρνιείνπ.
Δ αληηκεηψπηζε ηνπ πεηξαηηθνχ ινγηζκηθνχ είλαη ζέκα λνκηθφ αιιά θαη παηδείαο. Παξάιιεια κε ηηο
επηκνξθσηηθέο ελεκεξψζεηο ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί θαη πξαθηηθά ην δήηεκα, κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ
πεηξαηηθνχ ινγηζκηθνχ κε ειεχζεξν ινγηζκηθφ. Βηδηθά ζε επίπεδν γλσζηηθφ (ησλ καζεκάησλ πιεξνθνξηθήο),
αιιά θαη ζε επίπεδν εθπαηδεπηηθήο θαη δηνηθεηηθήο ππνβνήζεζεο, ππάξρεη ζήκεξα, πιεζψξα ειεχζεξνπ, πνιχ
αμηφινγνπ ινγηζκηθνχ, πνπ κπνξεί λα θαιχςεη ηθαλνπνηεηηθά ηηο αλάγθεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.
Γηα ην κεγάιν δήηεκα ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία κηαο
πξφηππεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ γηα ηα ζρνιεία, ζην θεληξηθφ επίπεδν ηνπ ΤΠΠΒΘ, πνπ λα είλαη
δηαζέζηκε γηα ιήςε απφ ηνλ ηζηφηνπν ηνπ ππνπξγείνπ, θαη λα έρεη ηελ κνξθή πεξηεθηηθνχ νδεγνχ. Ώπηφο ν
πξφηππνο πεξηεθηηθφο νδεγφο ζα έρεη σο βάζε ηα πεδία δεδνκέλσλ πνπ ρεηξίδεηαη ε εθαξκνγή Myschool θαζψο
θαη νη άιιεο θεληξηθέο εθαξκνγέο ηνπ ΤΠΠΒΘ πνπ είλαη ζε ηζρχ. Βίλαη επίζεο ζεκαληηθφ, θάζε ζρνιηθή
κνλάδα, λα δεκηνπξγήζεη έλαλ δηθφ ηεο αληίζηνηρν πεξηεθηηθφ νδεγφ γηα ηνλ ηξφπν επεμεξγαζίαο ησλ
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ησλ επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ην νπνίν ζα έρεη σο βάζε ην θεληξηθφ
πξφηππν ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ ηνπ ΤΠΠΒΘ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φκσο φηη ε Αηεχζπλζε θαη ν
χιινγνο ηνπ ζρνιείνπ, ζα πξέπεη λα εμεηάζεη θαη ηηο πξαθηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ ζρνιείνπ θαη λα πξνζαξκφζεη
αλάινγα ην πξφηππν πνιηηηθήο πξηλ ην εγθξίλεη. Γηα παξάδεηγκα, ην ζρνιείν κπνξεί λα έρεη ζεζπίζεη δηαδηθαζίεο
πνπ λα θαζνξίδνπλ πνηνο έρεη δηθαίσκα λα ζπιιέγεη ηα ηαηξηθά δεδνκέλα ησλ καζεηψλ, ή πνηα κέιε ηνπ
πξνζσπηθνχ έρνπλ δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα νηθνγελεηαθά ή άιια επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα. Δ πνιηηηθή
πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί ψζηε λα ελζσκαηψλνληαη φιεο απηέο νη δηαδηθαζίεο.
Δ ρξήζε ησλ ΣΠΒ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ, απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπο καζεηέο, πξέπεη λα
είλαη ζχκθσλε κε ηνπο θαλφλεο απνδεθηήο ρξήζεο, ηνπο νπνίνπο θαη πξέπεη ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ λα
δεζκεπζεί, γηα ηελ ηήξεζή ηνπο. Βίλαη ραξαθηεξηζηηθέο νη απαληήζεηο ησλ ζηειερψλ ηεο έξεπλαο νη νπνίεο
έζεηαλ ζηνπο πςειφηεξνπο θηλδχλνπο πνπ απεηινχλ ηελ ζρνιηθή δσή, ηελ κε ζπκκφξθσζε ησλ εκπιεθνκέλσλ
ρξεζηψλ κε ηηο νδεγίεο ρξήζεο. Δ πξνθνξηθή ζπκθσλία δελ θαιχπηεη ηελ δηεχζπλζε ζε πεξηπηψζεηο ζνβαξψλ
πεξηζηαηηθψλ, θαη κπνξνχλ λα ηελ ζέζνπλ κπξνζηά ζε κηα ελδερφκελε λνκηθή δηαδηθαζία, ρσξίο ειαθξπληηθά.
Γηα ηνλ ιφγν απηφ, πξνηείλεηαη ε ηήξεζε γξαπηψλ ζπκθσλεηηθψλ απνδνρήο ησλ θαλφλσλ ρξήζεο ησλ ΣΠΒ,
απφ φια ηα εκπιεθφκελα κέιε ζηελ πνιηηηθή αζθάιεηαο (πξνζσπηθφ, εθπαηδεπηηθνχο, καζεηέο, γνλείο). Οη
θαλφλεο απηνί κπνξεί λα είλαη γεληθνί θαη λα έρνπλ ζρέζε κε ηελ γεληθφηεξε ζπκπεξηθνξά πνπ πξέπεη λα έρεη
έλαο έθεβνο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηηο ΣΠΒ θαη ην δηαδίθηπν, αιιά θαη εηδηθφηεξνη, πνπ λα επηθεληξψλνληαη ζε
ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΒ ζην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν. Ώληίζηνηρα, ζα πξέπεη λα νξηζζνχλ θαη ηα
επίπεδα πνηλψλ ησλ αλειίθσλ θαη ελήιηθσλ ζπκβαιινκέλσλ. Με δεδνκέλε ηελ έιιεηςε ζνβαξψλ ζπκβάλησλ
ζηελ Βιιάδα, έλα ζρνιείν, δελ ζα ήηαλ θξφληκν λα θαηεγνξηνπνηήζεη ηηο πνηλέο βάζεη ησλ παξαβηάζεσλ πνπ
δελ έρνπλ ζεκεησζεί πνηέ, νπφηε ελδείθλπηαη θάζε ζρνιείν λα θηλεζεί βάζεη ησλ δηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ. Βπεηδή
φκσο ην εχξνο ησλ απεηιψλ θαη ησλ παξαβηάζεσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβνχλ ζην κέιινλ απνηεινχλ
αθφκε, κηα αραξηνγξάθεηε πεξηνρή, είλαη θξίζηκν γηα ην ζρνιείν, λα ελεκεξψλεη, γηα ζνβαξέο παξαβηάζεηο, ηηο
ππεξεζίεο δίσμεο ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο πνπ έρνπλ θαη ηελ γλψζε θαη ηελ εκπεηξία λα αμηνινγνχλ θαη λα
αληηκεησπίδνπλ ζνβαξέο θαηαζηάζεηο.
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Οη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη πνπ έξρνληαη ζηα ρνιεία Αεχηεξεο Βπθαηξίαο έρνπλ εκπεηξίεο θαη αμίεο
ζηηο νπνίεο έρνπλ επελδχζεη ζπλαηζζεκαηηθά. Έξρνληαη ζην ζρνιείν κε ζπγθεθξηκέλεο πξνζέζεηο θαη
πξνζδνθίεο.Δ δεκηνπξγηθφηεηα ηεο καζεζηαθήο δηεξγαζίαο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κάζεζεο ζε έλα
ρνιείν Αεχηεξεο Βπθαηξίαο επηηπγράλνληαη, φηαλ πξνσζείηαη ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ θνηηψλησλ ζε απηφ,
φηαλ αμηνπνηνχληαη νη εκπεηξίεο θαη νη γλψζεηο πνπ δηαζέηνπλ θαη φηαλ αμηνπνηείηαη ν ηδηαίηεξνο ηξφπνο κε ηνλ
νπνίν ην θάζε άηνκν καζαίλεη. ε απηφ ην πιαίζην είλαη μεθάζαξν φηη ε πεξίπησζε ελφο αηφκνπ πνπ έρεη
δηαθφςεη ην ζρνιείν γηα πνιιά ρξφληα θαη επηζηξέθεη ζε απηφ δίλνληαο ζηνλ εαπηφ ηνπ ηελ επθαηξία λα έρεη
επαγγεικαηηθέο επηινγέο, ζπγθεληξψλεη κεγάιν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ, θαζψο ζηνηρεία απηνγλσζίαο θαη
απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαηέρνπλ βαζηθή ζέζε ζηηο επηινγέο ηνπ ελ ιφγσ αηφκνπ. Δ παξνχζα εξγαζία
επηρεηξεί λα αλαδείμεη ηε ζπκβνιή ηνπ ρνιείνπ Αεχηεξεο Βπθαηξίαο, σο εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο, ζηελ
αλάπηπμε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ (απηεπίγλσζε, απηναπνηειεζκαηηθφηεηα, ελζπλαίζζεζε,
απηνξξχζκηζε, ηξνπνπνίεζε ζηάζεσλ, έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ, θνηλσληθέο ζρέζεηο) ησλ ελειίθσλ αηφκσλ
πνπ θνηηνχλ ζε απηφ, θαζψο θαη ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ ζηφρσλ δσήο ηνπο, επαγγεικαηηθψλ θαη άιισλ.
Τπνθείκελν ηεο κειέηεο ήηαλ κηα απφθνηηε ρνιείνπ Αεχηεξεο Βπθαηξίαο. Γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ αλσηέξσ
αμηνπνηήζεθε ε ηερληθή ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο, θαζψο θαη εξσηεκαηνιφγην κε αλνηρηνχ ηχπνπ
εξσηήζεηο, πνπ βαζίζηεθαλ ζε βησκαηηθέο αζθήζεηο απηνδηεξεχλεζεο, ηνπ Βζληθνχ Οξγαληζκνχ Πηζηνπνίεζεο
Πξνζφλησλ θαη Βπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ζηε κειέηε βηβιηνγξαθηθψλ παξαπνκπψλ ηνπ ελ ιφγσ
εξγαιείνπ.
Λέμεηο Κιεηδηά: ρνιείν Αεχηεξεο Βπθαηξίαο (.Α.Β.), Βλήιηθεο Βθπαηδεπφκελνη, πλαηζζεκαηηθή
Ννεκνζχλε, Βαπηναληίιεςε
ΔΗΑΓΧΓΖ
Δ επηινγή επαγγέικαηνο ή ε επηζπκία απφθηεζεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο επαγγεικαηηθήο ζέζεο,
δηαρξνληθά απνηειεί βαζηθφ δήηεκα θαη δεηνχκελν πνπ απαζρνιεί ηνλ άλζξσπν. Πξφθεηηαη, ινηπφλ, γηα κηα
εμειηθηηθή δηαδηθαζία ζηελ νπνία ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη φρη κφλν ν ινγηθφο θαη ελζπλείδεηνο λνπο, αιιά θαη ν
ζπγθηλεζηαθφο θαη απζφξκεηνο.Οη δηάθνξεο ζεσξίεο επηινγήο επαγγέικαηνο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί, δίλνπλ
έκθαζε ζηνλ ξφιν ησλ ζπλαηζζεκάησλ, θαζψο απηά θαζνδεγνχλ ηνλ άλζξσπν ζηε δσή ηνπ, ζηνλ ηξφπν κε ηνλ
νπνίν επηθνηλσλεί, παξαηεξεί θαη επεμεξγάδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δέρεηαη θαη, θαηά ζπλέπεηα, ε
ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε έρεη ηεξάζηηα επίδξαζε ζηελ αλζξψπηλε επηπρία θαη ηθαλνπνίεζε. ΐαζηθφ ξφιν
παίδεη ε έλλνηα ηεο απηνγλσζίαο πνπ έρεη θαηά θχξην ιφγν ζπλδεζεί κε ηελ επηζηήκε ηεο Φπρνινγίαο θαη
ζπλδέεηαη εμ νξηζκνχ κε ηελ έλλνηα ηνπ «εαπηνχ».Δ απηναληίιεςε θαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν εθηηκά θαλείο ηνλ
εαπηφ ηνπ, ε απηνεθηίκεζε, πξνζδηνξίδνπλ φρη κφλν ηηο επαγγεικαηηθέο επηζπκίεο θαη επηινγέο, αιιά θαη ηνλ
βαζκφ απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ σο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζρεηηθψλ κε απηέο ζηφρσλ.
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Βίλαη ζαθέο απφ ηα παξαπάλσ φηη ε αληίιεςε πνπ έρεη ην άηνκν γηα ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ λα
αληηκεησπίδεη ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν θαη επεξεάδεη ηε ζθέςε, ηα θίλεηξα, ηε
ζπλαηζζεκαηηθή δηέγεξζε θαη ηελ απφδνζή ηνπ, κε άιια ιφγηα ηελαπηναπνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. Βπίζεο κπνξεί
λα επεξεάζεη ηελ επηινγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ αηφκνπ, ην πφζε πξνζπάζεηα ζα επελδχζεη θαη ην ρξνληθφ
δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ζα επηκείλεη, παξά ηηο δπζθνιίεο. Ώπνηειεί, ινηπφλ, έλαλ ζεµειηψδε θαη δηεηζδπηηθφ
µεραληζµφζπµπεξηθνξηθήο αιιαγήο θαη απηνξξχζκηζεο θαη έλαλ ζηξαηεγηθφ παξάγνληα ηεο αλζξψπηλεο
δξάζεο. ην πιαίζην απηφ είλαη μεθάζαξν φηη ε πεξίπησζε ελφο αηφκνπ πνπ έρεη δηαθφςεη ην ζρνιείν γηα πνιιά
ρξφληα θαη επηζηξέθεη ζε απηφ, δίλνληαο ζηνλ εαπηφ ηνπ ηελ επθαηξία γηα πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή
αλάπηπμε, ζπγθεληξψλεη κεγάιν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ, θαζψο ζηνηρεία απηνγλσζίαο θαη
απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαηέρνπλ βαζηθή ζέζε ζηε δηαδηθαζία απηή.
θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα αλαδείμεη ηε ζπκβνιή ηνπ ρνιείνπ Αεχηεξεο Βπθαηξίαο, σο
εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο, ζηελ αλάπηπμε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ (απηεπίγλσζε,
απηναπνηειεζκαηηθφηεηα, ελζπλαίζζεζε, απηνξξχζκηζε, ηξνπνπνίεζε ζηάζεσλ, έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ,
θνηλσληθέο ζρέζεηο) ησλ ελειίθσλ αηφκσλ πνπ θνηηνχλ ζε απηφ, θαζψο θαη ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ
ζηφρσλ δσήο ηνπο, επαγγεικαηηθψλ θαη άιισλ. Τπνθείκελν ηεο κειέηεο ήηαλ κηα απφθνηηε ρνιείνπ Αεχηεξεο
Βπθαηξίαο. Γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ αλσηέξσ αμηνπνηήζεθε ε ηερληθή ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο, θαζψο θαη
εξσηεκαηνιφγην κε αλνηρηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο, πνπ βαζίζηεθαλ ζε βησκαηηθέο αζθήζεηο απηνδηεξεχλεζεο, ηνπ
Βζληθνχ Οξγαληζκνχ Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ θαη Βπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ζηε κειέηε
βηβιηνγξαθηθψλ παξαπνκπψλ ηνπ ελ ιφγσ εξγαιείνπ.
Δ κειέηε πεξίπησζεο επηβεβαίσζε ηηο αξρηθέο καο ππνζέζεηο φηη ην ζχλνιν ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο ζην .Α.Β. δηεπθνιχλεη ηελ απηνγλσζία, ηελ ηξνπνπνίεζε ζηάζεσλ, ηελ έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ,
ηε βειηίσζε δεμηνηήησλ, εκπινπηίδνληαο παξάιιεια ηηο γλψζεηο, θαη φηη ε αλάπηπμε ηεο απηνγλσζίαο κε ηε
ζεηξά ηεο είλαη κηα ηθαλή ζπλζήθε πνπ δηεπθνιχλεη ηελ ψξηκε επηινγή-αμηνπνίεζε πεξαηηέξσ επθαηξηψλ,
επαγγεικαηηθψλ θαη επξχηεξα θνηλσληθψλ.
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΖΛΗΚΧΝ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ ΓΔΤΣΔΡΖ ΔΤΚΑΗΡΗΑ (ΓΔ)
Βίλαη ζθφπηκν λα ηνληζηεί ε δηαθνξνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη εηδηθά ησλ .Α.Β., ζε ζρέζε
κε ηελ ηππηθή εθπαίδεπζε. ΐαζηθφ ζεκείνδηαθνξνπνίεζεο απνηειεί ν θαζνξηζκφο ηεο θνηλσληθήο
ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο γλψζεο, δειαδή νθαζνξηζκφο ησλ ζηφρσλ ζηνλ ηνκέα ησλ δεμηνηήησλ, κε βάζε ην
Ώλνηθηφ Πιαίζηνπνπδψλ ησλ .Α.Β. θαη ηελ έλλνηα ηνπ γξακκαηηζκνχ.Οη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη πνπ
έξρνληαη ζηα ρνιεία Αεχηεξεο Βπθαηξίαο έρνπλ εκπεηξίεο θαη αμίεο ζηηο νπνίεο έρνπλ επελδχζεη
ζπλαηζζεκαηηθά. Έξρνληαη ζην ζρνιείν κε ζπγθεθξηκέλεο πξνζέζεηο θαη πξνζδνθίεο. Δ καθξά απνρή ηνπο απφ
ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, ηα ηξαχκαηα πνπ ελδερνκέλσο έρνπλ απφ ηε ζρνιηθή απνηπρία ηνπ παξειζφληνοθαη
ην θαηλνχξην πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ, είλαη θπζηθφ λα ηνπο δεκηνπξγνχλ αγσλία θαη άγρνο, παξφιν πνπ ε
απφθαζε επηζηξνθήο είλαη δηθή ηνπο.Δ δεκηνπξγηθφηεηα ηεο καζεζηαθήο δηεξγαζίαο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα
ηεο κάζεζεο ζε έλα ρνιείν Αεχηεξεο Βπθαηξίαο, επηηπγράλνληαη, φηαλ πξνσζείηαη ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή
ηνπο, φηαλ αμηνπνηνχληαη νη εκπεηξίεο θαη νη γλψζεηο πνπ δηαζέηνπλ θαη φηαλ ιακβάλεηαη ππφςε ν ηδηαίηεξνο
ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην θάζε άηνκν καζαίλεη. Γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηα ΑΒ φινη νη ππνςήθηνη
εθπαηδεπφκελνη πξνζέξρνληαη ζε δηαδηθαζία ζπλέληεπμεο ελψπηνλ επηηξνπήο (ΦΒΚ 1861/2014, άξζξν 8, παξ. 2)
Λακβάλνληαο ππφςε φηη ε θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αγσγή είλαη ε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο νη
άλζξσπνη καζαίλνπλ λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, λα ελδηαθέξνληαη γηα ηνπο
άιινπο, λα ιακβάλνπλ ζσζηέο απνθάζεηο, λα ζπκπεξηθέξνληαη κε ππεπζπλφηεηα θαη ζχκθσλα κε ηνπο εζηθνχο
θαλφλεο, λα αλαπηχζζνπλ ζεηηθέο ζρέζεηο θαη λα απνθεχγνπλ ηηο αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο, θαηαιήμακε ζην
ζπκπέξαζκα φηη νη ζπλαηζζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο ηεο απηνεπίγλσζεο, απηνξξχζκηζεο, ηεο θηλεηνπνίεζεο, ηεο
ελζπλαίζζεζεο θαη νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο είλαη βαξχλνπζαο ζεκαζίαο γηα ηα αλσηέξσ ελήιηθα άηνκα, ηφζν
γηα ηελ επηζηξνθή ηνπο ζην ζρνιείν, φζν θαη - γηα θάπνηνπο- γηα ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο θαηεπζχλζεηο θαη
επηινγέο. Δ ππνρξεσηηθφηεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη ε δηαηήξεζή ηνπο ζηα αξρείαησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ καο
επέηξεςε λα αλαηξέμνπκε θαη λα κειεηήζνπκε ην ζρεηηθφ αξρείν ζπγθεθξηκέλεο ζρνιηθήο κνλάδαο,
πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζνπκε ηελ χπαξμε αηφκνπ πνπ είρε ζην παξειζφλ ηελ εκπεηξία ηεο επαγγεικαηηθήο
απνηπρίαο θαη ησλ πεξηνξηζκέλσλ επαγγεικαηηθψλ επηινγψλ θαη, θπξίσο, αηφκνπ πνπ ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηνπ
κεηά ην .Α.Β. κε ζπγθεθξηκέλν πιένλ επαγγεικαηηθφ ζηφρν.
Δ πνξεία ηνπ αηφκνπ απηνχ ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ ζα καο βνεζνχζε λα δηεξεπλήζνπκε ην θαηά
πφζν ηειηθά νη ζπλαηζζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο έπαημαλ ξφιν ζηελ επηζηξνθή ηνπ ζην ζρνιείν θαη ζηνλ ζρεδηαζκφ
ηεο λέαο επαγγεικαηηθήο ηνπ πνξείαο θαη, θαηά ζπλέπεηα, ζηελ κειέηε ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ
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αηφκνπ απηνχ, αθνχ ν άλζξσπνο έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ζθέθηεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ φρη κφλν ζην παξφλ, αιιά θαη
ηνπο πηζαλνχο εαπηνχο ζην κέιινλ.
ΜΟΝΣΔΛΑ ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ ΝΟΖΜΟΤΝΖ
Δ πλαηζζεµαηηθήΝνεµνζχλε απνηέιεζε θαη απνηειεί ζέκαζπδήηεζεο, θπξίσο σο πξνο ην αλ ζπληζηά
µία αλεμάξηεηε µνξθήλνεµνζχλεο ή έλαλ ζπλδπαζκφ απφ ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο
(Riggio&Reichard, 2008). ηνλ ρψξν ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξα κνληέια, ηα
νπνία κπνξνχλ λα θαηαλεκεζνχλ ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο, ηα κνληέια ηθαλνηήησλ θαη ηα κηθηά κνληέια.
ια ηα κνληέια ζπκθσλνχλ φηη νη γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο δελ απνηεινχλ ηνλ κνλαδηθφ πξνβιεπηηθφ παξάγνληα
ηεο επηηπρεκέλεο πξνζαξκνγήο ηνπ αηφκνπ, αιιά ζα πξέπεη,επίζεο, λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη νη
ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο. Σα κνληέια ηθαλνηήησλ ζεσξνχλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε σο λνεηηθή
ηθαλφηεηα θαη, αλάινγα κε ηναλ εζηηάδνπλ ζε κία ή πεξηζζφηεξεο δηαζηάζεηο ηεο, δηαθξίλνληαη ζε κνληέια
ζπγθεθξηκέλσλ ηθαλνηήησλ θαη ελνπνηεηηθά κνληέια ηθαλνηήησλ αληίζηνηρα (Sternberg, &Kaufman, 2011).
ρήκα 1. Μνληέια πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο

Μνληέια πλαηζζεκαηηθήο
Ννεκνζχλεο

Μνληέια Ηθαλνηήησλ

Μνληέια πγθεθξηκέλσλ
Ηθαλνηήησλ

Μηθηά Μνληέια

Δλνπνηεηηθά Μνληέια

To 1999 πξνηάζεθε απφ ηνπο Mayer, Caruso&Salovey έλα ελνπνηεηηθφ κνληέιν ζπλαηζζεκαηηθήο
λνεκνζχλεο πνπ αθνξνχζε ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζε ηέζζεξηο
δηαζηάζεηο:
 Αληίιεςε θαη αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ: ε ηθαλφηεηα θάπνηνπ λα αληηιακβάλεηαη ηα
ζπλαηζζήκαηα, ηφζν ηα δηθά ηνπ φζν θαη ησλ άιισλ, πνπ απνηππψλνληαη ζηηο εθθξάζεηο ηνπ
πξνζψπνπ, ηνλ ηφλν ηεο θσλήο, θ. ά.
 Αθνκνίσζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηνλ ηξφπν ζθέςεο: ε ηθαλφηεηα επεμεξγαζίαο ζπλαηζζεκαηηθψλ
πιεξνθνξηψλ («ζήκεξα είκαη ραξνχκελνο»), ε νπνία επεξεάδεη αλαιφγσο ηε γλσζηηθή θαηάζηαζε ηνπ
αηφκνπ («ληψζσ φηη είκαη επαξθήο»), εκπινπηίδνληαο έηζη ηε δηαδηθαζία ζθέςεο.
 Καηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ: ε ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο ζχλζεησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ
αιπζηδσηψλ ζπλαηζζεκαηηθψλ αληηδξάζεσλ, ηνπ ηξφπνπ δειαδή κε ηνλ νπνίν έλα ζπλαίζζεκα
ππξνδνηεί έλα άιιν.
 Γηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ: ε ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο ηφζν ησλ πξνζσπηθψλ ζπλαηζζεκάησλ,
φζν θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ άιισλ αηφκσλ, κε ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε λα αληηιακβάλεηαη θαλείο ηη
θξχβεη πίζσ ηνπ έλα ζπλαίζζεκα θαη λα βξίζθεη ηνπο πην θαηάιιεινπο θάζε θνξά ηξφπνπο γηα ηελ
δηαρείξηζε ζπλαηζζεκάησλ, φπσο είλαη ν θφβνο, ε αλεζπρία, ν ζπκφο, ε ζιίςε.
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ρήκα 2. Μνληέιν ηεζζάξσλ θιάδσλ δεμηνηήησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε
(Mayer, J.D., Caruso, D. &Salovey, P., 1999).

πλαηζεκαηηθή
Ννεκνζχλε

Αληαλαθιαζηηθή ξχζκηζε
ζπλαηζζεκάησλ
Καηαλφεζε ζπλαηζζεκάησλ

Αθνκνίσζε ζπλαηζήκαηνο ζηε
ζθέςε
πλεηδεηνπνίεζε θαη έθθξαζε
ζπλαηζζήκαηνο

Ο Goleman (1995:34) πεξηγξάθεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε σο «κηα δνκή πνπ πεξηιακβάλεη
ηθαλφηεηεο, φπσο ην λα θηλεηνπνηεί θαλείο ηνλ εαπηφ ηνπ πξνο ηελ επίηεπμε ζηφρσλ θαη λα επηκέλεη παξά ηηο
καηαηψζεηο πνπ δέρεηαη, ην λα ειέγρεη ηηο παξνξκήζεηο ηνπ θαη λα κπνξεί λα θαζπζηεξεί ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ,
φηαλ πξέπεη, ην λα κπνξεί λα ξπζκίδεη ηε δηάζεζε ηνπ θαη λα κελ επηηξέπεη ζην άγρνο θαη ηελ αλεζπρία λα
παξεκπνδίδνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπ γηα νξζή ζθέςε, λα δηαζέηεη ελζπλαίζζεζε θαη αηζηνδνμία.»
πγθεθξηκέλα, ζην κνληέιν απηφ ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε απνηειείηαη απφ πέληε δηαζηάζεηο
ηθαλνηήησλ (Boyatzis, Goleman&Rhee, 1999):
 Απηνεπίγλσζε: δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ζπλαηζζεκαηηθή επίγλσζε, αθξηβήο απηoαμηνιφγεζε
θαη απηνπεπνίζεζε.
 Απηνξξχζκηζε: απηνέιεγρνο, αμηνπηζηία, επηκέιεηα, πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη θαηλνηνκία.
 Κηλεηνπνίεζε:βνχιεζεγηα επίηεπμε ζηφρσλ, δέζκεπζε, πξσηνβνπιία θαη αηζηνδνμία.
 Δλζπλαίζζεζε: θαηαλφεζε ησλ άιισλ θαη αλαγλψξηζε ησλζπλαηζζεκάησλ ηνπο, ζπκβνιή ζηελ
αλάπηπμε ησλ άιισλ, πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ πξνζθνξά, αμηνπνίεζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη
πνιηηηθή ζπλείδεζε.
 Κνηλσληθέο δεμηφηεηεο: επηξξνή, επηθνηλσλία, δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ, εγεζία, πξνψζεζε αιιαγψλ,
θαιιηέξγεηα δεζκψλ, ζπλεξγαζία θαη ζπκκεηνρή, νκαδηθφηεηα.
Σξεηο απφ ηηο παξαπάλσ δηαζηάζεηο, ε απηνεπίγλσζε, ε απηνξξχζκηζε θαη ε θηλεηνπνίεζε,
πεξηγξάθνληαη σο πξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο, θαζψο αθνξνχλ ζηε γλψζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ίδησλ ησλ
ζπλαηζζεκάησλ ηνπ αηφκνπ. Οη άιιεο δχν δηαζηάζεηο, ε ελζπλαίζζεζε θαη νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο,
πεξηγξάθνληαη σο θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο, θαζψο αθνξνχλ ζηε γλψζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ
άιισλ (Boyatzis, Goleman&Rhee, 1999):

Απηνεπίγλσζε
Απηνξξχζκηζε
Κηλεηνπνίεζε

Κνηλσληθέο Ηθαλφηεηεο
(Γλψζε θαη Γηαρείξηζε
ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ
άιισλ)

Πξνζσπηθέο Ηθαλφηεηεο
(Γλψζε θαη Γηαρείξηζε
ζπλαηζζεκάησλ ηνπ
αηφκνπ)

ρήκα 3. Πξνζσπηθέο θαη Κνηλσληθέο Ηθαλφηεηεο

Δλζπλαίζζεζε
Κνηλσληθέο
Γεμηφηεηεο

Γηα ηνλ Goleman νη ζπλαηζζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο-δεμηφηεηεο είλαη ηθαλφηεηεο πνπ «καζαίλνληαη»,
βαζίδνληαη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θαη νδεγνχλ ζε εμαηξεηηθέο επηδφζεηο ζηελ εξγαζία
(Cherniss&Goleman, 2001).
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ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ – ΔΠΗΛΟΓΖ. Ζ ΔΞΔΛΗΚΣΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΣΟΤ DONALDSUPER – Ζ
ΔΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ
Δ επαγγεικαηηθή επηινγή απνηειεί κηα απφ ηηο πην θξίζηκεο απνθάζεηο πνπ πξέπεη λα πάξεη ην άηνκν
ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην άηνκν ζηε ιήςε απνθάζεσλ έρνπλ γίλεη
αληηθείκελν κειέηεο απφ πνιινχο εξεπλεηέο. Μηα ιεηηνπξγηθή νκαδνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ απηψλ είλαη ε
αθφινπζε (Αεκεηξφπνπινο, 2003):
 Πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά: ε απηή ηελ νκάδα αλήθνπλ νη παξάγνληεο πνπ έρνπλ ηελ αθεηεξία ηνπο
ζην άηνκν. Αηαθξίλνληαη ζε βηνινγηθνχο/θιεξνλνκηθνχο θαη ζε επίθηεηνπο. ηα πξνζσπηθά
ραξαθηεξηζηηθά εληάζζνληαη παξάγνληεο φπσο νη αλάγθεο, νη αμίεο, ε λνεηηθή θαηάζηαζε, ηα θίλεηξα,
ε ζπλαηζζεκαηηθή σξηκφηεηα, ν βαζκφο απηνγλσζίαο θ.α.
 Πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο: Σν πεξηβάιινλ, ιακβαλφκελν σο ζχζηεκα, απνηειείηαη απφ
ππνζπζηήκαηα, φπσο ην θπζηθφ, ην νηθνλνκηθφ, ην επαγγεικαηηθφ, ην εθπαηδεπηηθφ, ην ζξεζθεπηηθφ,
ην πνιηηηζκηθφ θ.α. πνπ επεξεάδνπλ ην άηνκν ζηε ιήςε απνθάζεσλ.
 Παξάγνληεο ζρεηηθνί κε ηελ απφθαζε: Ώπηνί νη παξάγνληεο είλαη εμσηεξηθνί αιιά έρνπλ άκεζε ζρέζε
κε ηελ ίδηα ηελ απφθαζε. ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη παξάγνληεο φπσο ε πνηφηεηα θαη
πνζφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο, ν βαζκφο επηθηλδπλφηεηαο, ε πίεζε ρξφλνπ, ε δπλαηφηεηα
αλαζηξεςηκφηεηαο, νη πηζαλέο ζπλέπεηεο, ν βαζκφο πηζαλήο αιιαγήο θ.ά.
Κεληξηθά ζεκεία ζηε ζεσξία ηνπ Super απνηεινχλ ε εαπηναληίιεςε, ε αλάπηπμή ηεο θαη ε
πξαγκάησζή ηεο κέζα απφ ηε ζπγθεθξηκέλε επαγγεικαηηθή επηινγή. Με ηνλ φξν εαπηνληίιεςε ελλνείηαη ε
γλψκε θαη ηδέα πνπ ζρεκαηίδεη ην άηνκν γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, κέζα απφ ηε δηαδηθαζία αιιειεπίδξαζήο ηνπ κε ην
πεξηβάιινλ ηνπ. Σν άηνκν αλαπηχζζεη ζεηηθή ή αξλεηηθή εηθφλα θαη ζηάζε απέλαληη ζηηο δηάθνξεο πηπρέο ηεο
πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. Δ εαπηναληίιεςε, πνπ δηακνξθψλεη ην άηνκν, πξέπεη λα είλαη ζεηηθή, αιιά ηαπηφρξνλα
λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα.ηηο πην πξφζθαηεο αλαζεσξεκέλεο κνξθέο ηεο ζεσξίαο ηνπ Super γηα
ηελ αλάπηπμε ζηαδηνδξνκίαο δίλεηαη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ άζθεζε ξφισλ θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ
(Κάληαο& Υαληδή 1991).
Δ δηαδηθαζία ηνπ ζπκβηβαζκνχ κεηαμχ αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ παξαγφλησλ, κεηαμχ εαπηναληίιεςεο
θαη πξαγκαηηθφηεηαο είλαη δηαδηθαζία αλάιεςεο ξφισλ (Αεκεηξφπνπινο, 2004) θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο
ηνπ Super(ζην Amundson, 2006), ε επηηπρεκέλε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε έρεη κεγάιε ζρέζε κε ηελ ηθαλφηεηα
επηινγήο ξφισλ δσήο, ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ ηνπο (εχξνο δψλεο) θαη ηεο ζπνπδαηφηεηάο ηνπο (έληαζε),
θαζψο θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο εαπηναληίιεςεο θαη ησλ αμηψλ ελφο αηφκνπ κέζα απφ ηνλ ζπλδπαζκφ απηψλ ησλ
ξφισλ.
Ζ ΑΤΣΟΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΑΣΟΜΟΤ:ΠΖΓΔ ΣΡΟΦΟΓΟΣΖΖ ΣΖ
Δ απηναπνηειεζµαηηθφηεηα, ζηε ζρεηηθή επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία, απαληά είηε σο κηα ςπρνινγηθή
ελλνηνινγηθή θαηαζθεπή, ζπλήζσο κε ηνλ φξν «αληηιεπηή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα (perceivedself-efficacy),
πνπ ζεκαίλεη αληίιεςε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ αηφκνπ, είηε σο πεπνηζήζεηο ηνπ αηφκνπ
ζρεηηθά κε ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ (self-efficacybeliefs) (Tschannen-Moran, Hoy&Hoy, 2007). Δ
απηναπνηειεζµαηηθφηεηα δειαδή λνεµαηνδνηείηαη αλαθνξηθά µε ηελ αληίιεςε ελφο αηφκνπ γηα ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. Αελ πξφθεηηαη γηα µηα απηφλνκε, απζχπαξθηε έλλνηα, απνθνκκέλε απφ ηηο αληηιήςεηο
ηνπ αηφκνπ, αιιά νξίδεηαη ζε ζρέζε µε απηέο. Ώπνηειεί µηα παξσζεηηθή, παξαθηλεηηθή δνκή, ε νπνία δελ
αληαλαθιά ηελ πξαγκαηηθή ηθαλφηεηα, έηζη φπσο απηή αμηνινγείηαη εμσηεξηθά, αιιά βαζίδεηαη ζηελ
απηναληίιεςε ηεο ηθαλφηεηαο (Tschannen-Moran, Hoy&Hoy, 2007).
Καηά ην Spreitzer (1995), απηναπνηειεζµαηηθφηεηα είλαη «ε πίζηε ηνπ αηφκνπ ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ γηα
επηδέμηα πξαγκαηνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ», ηαπηίδεηαη µε ηελ ηθαλφηεηα (competence) θαη απνηειεί µία απφ ηηο
δηαζηάζεηο ηεο παξσζεηηθήο δνκήο (motivationalconstruct) ηεο ςπρνινγηθήο ελδπλάµσζεο
(psychologicalempowerment) (Dimitriades&Kufidu, 2004).Δ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα, ινηπφλ, είλαη ε
αληίιεςε πνπ έρεη ην άηνκν γηα ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ λα αληηκεησπίδεη ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο θαη επεξεάδεη
ηε ζθέςε, ηα θίλεηξα, ηε ζπλαηζζεκαηηθή δηέγεξζε θαη ηελ απφδνζή ηνπ. (Gardner&Pierce, 1998). Έρεη λα
θάλεη κε θξίζεηο, ζρεηηθά κε ην πφζν θαιά κπνξεί θάπνηνο λα νξγαλψζεη θαη λα εθηειέζεη πξνγξάκκαηα δξάζεο
πνπ ηνπ είλαη απαξαίηεηα, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη πηζαλέο θαηαζηάζεηο πνπ πεξηέρνπλ πνιιά ακθίζεκα,
απξφβιεπηα θαη ζπρλά αγρσηηθά ζηνηρεία (Bandura, 1977).
Ο Bandura (1971), πηνζεηψληαο ηηο ζεσξεηηθέο ζέζεηο ηεο θνηλσληθήο ζεσξίαο γηα ηελ θνηλσληθή
πξνέιεπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη δίλνληαο έκθαζε ζηε γλσζηηθή ιεηηνπξγία θαη ζηηο δηεξγαζίεο ηεο ζθέςεο,
φξηζε ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ «απηεπάξθεηα» ή «απηναπνηειεζκαηηθφηεηα»(self-efficasy) θαη πξνζδνθία γηα
απηεπάξθεηα (self-efficasyexpectation), σο έλα ςπρνθνηλσληθφ κνληέιν πνπ εμεηάδεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ
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γηα απηνθαζνξηζκφ (humanagency) (Bandura, 1986).Δ ζεσξία ηεο θνηλσληθήο κάζεζεο δίλεη έκθαζε ζηελ
έκκεζε κάζεζε (vicariouslearning), ζηε κάζεζε δειαδή πνπ ζπληειείηαη απφ ηελ παξαηήξεζε ησλ άιισλ
(observationallearning), ησλ πξνηχπσλ (models/modeledactivities), θαζψο κέζα απφ απηήλ ηελ παξαηήξεζε ην
άηνκν αλαπηχζζεη γλσζηηθέο πξνζδνθίεο φζνλ αθνξά ζηελ πηζαλή δηθή ηνπ επίδνζε θαη επηηπρία ζε νξηζκέλνπο
κειινληηθνχο ηχπνπο ζπκπεξηθνξάο ηνπ, ψζηε λα πεηχρεη ηελ απηνξξχζκηζε θαη ηνλ απηνθαζνξηζκφ ηνπ
γεληθφηεξα (Bandura, 1977).
Σν 1977(:193) ν Bandura φξηζε ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα, ιέγνληαο φηη είλαη «ε πίζηε ζηηο
ηθαλφηεηεο ηνπ αηφµνπ λα νξγαλψζεη θαη λα εθηειέζεη ηελ πνξεία ησλ δξάζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή
επηηεπγµάησλ». O ίδηνο αλαθέξεη επίζεο, ζε µεηαγελέζηεξε εξγαζία ηνπ (1981:587) φηη «ε
απηναπνηειεζµαηηθφηεηα αθνξά ζηηο θξίζεηο γηα ην πφζν θαιά µπνξεί θαλείο λα νξγαλψζεη θα λα εθηειέζεη ηελ
πνξεία ησλ δξάζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αληηµεηψπηζε αλαµελφµελσλ θαηαζηάζεσλ πνπ πεξηέρνπλ πνιιά
δηθνξνχµελα, απξφβιεπηα θαη ζπρλά ζηξεζνγφλα ζηνηρεία». Δ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα είλαη, ινηπφλ, γηα ηνλ
Bandura (1990) έλαο ζεµειηψδεο θαη δηεηζδπηηθφο µεραληζµφοζπµπεξηθνξηθήο αιιαγήο θαη απηνξξχζκηζεο,
έλαο ζηξαηεγηθφο παξάγνληαο ηεο αλζξψπηλεο δξάζεο. Βίλαη ε ππνθεηκεληθή θξίζε ηνπ αηφκνπ φζνλ αθνξά
ζηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα αθνινπζήζεη κηα πνξεία ελεξγεηψλ πνπ ζα απνδεηρηεί απνηειεζκαηηθή ζε κηα
ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε (Κάληαο θαη Υαληδή, 1991).
Ο Bandura(1977), ζην Tschannen-Moran&Hoy, 2007) ηζρπξίδεηαη φηη ε αληίιεςε ηεο
απηναπνηειεζµαηηθφηεηαο είλαη ξεπζηή θαη ππφ δηαµφξθσζε, θαηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο επαγγειµαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο, αιιά θαηά ηε δηαδξνµή ηνπ αηφµνπ, παγηψλεηαη θαη δχζθνια αιιάδεη.Οη TschannenMoran&Hoy (2007: 945) αλαθέξνπλ ραξαθηεξηζηηθά φηη «νη πεπνηζήζεηο γηα ηελ απηναπνηειεζµαηηθφηεηα
µπνξνχλ λα γίλνπλ απηνεθπιεξνχµελεο πξνθεηείεο, επαιεζεχνληαο ηηο απφςεηο είηε ηεο ηθαλφηεηαο, είηε ηεο
αληθαλφηεηαο». Ο Bandura (1977)αλαθέξεηηέζζεξηο βαζηθέο πεγέο ηξνθνδφηεζεο ηεο
απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο. Ώπηέο είλαη νη ηθαλφηεηεο-ηα πξνζφληα ηνπ αηφκνπ, ε έκκεζε εκπεηξία ηνπ, ε
ιεθηηθή πεηζψ θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή θηλεηνπνίεζε.
ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ
Ώπφ ηα παξαπάλσ θαζίζηαηαη ζαθέο φηη νη επηκέξνπο δηαζηάζεηο ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ ηθαλνηήησλ ηεο
ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο (Mayer, Caruso&Salovey) κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ κε θαζνξηζηηθφ ηξφπν, γηα
ην άηνκν πνπ ηηο δηαζέηεη, ζηελ απφθαζήηνπ λα επηζηξέςεη ζην ζρνιείν κεηά απφ κηα κεγάιε δηαδξνκή
ελήιηθεο δσήο, θαζψο θαη ζηε ιήςε άιισλ απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηφζν ζην παξφλ, φζν θαη ζην κέιινλ ηνπ
ζε πξνζσπηθφ θαη επαγγεικαηηθφ επίπεδν. Βπηπιένλ, ε απφθαζε επηζηξνθήο ζην ζρνιείν είλαη δπλαηφλ λα
απνηειεί ζπληζηακέλε ζεηξάο παξαγφλησλ, φπσο είλαη ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ,
πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο, θαζψο θαη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ίδηα ηελ απφθαζε (Αεκεηξφπνπινο,
2003). Δ δηαδηθαζία αιιειεπίδξαζεο ηνπ αηφκνπ κε ην πεξηβάιινλ δηακνξθψλεη ηελ εαπηναληίιεςή ηνπ, ε
νπνία ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηε ιήςε απνθάζεσλ, επαγγεικαηηθψλ θαη κε (Super, ζην Κάληαο θαη Υαληδή,
1991). Σν ζρνιείν σο κέξνο ηνπ πεξηβάιινληνο κπνξεί λα ηξνθνδνηεί ηελ εαπηναληίιεςε, θαζψο θαη ηελ
απηναπνηειεζκαηηθφηεηαφζσλ θνηηνχλ ζε απηφ, φρη κφλν ζην πιαίζην ηεο ηππηθήο δηδαθηηθήο-καζεζηαθήο
δηαδηθαζίαο, αιιά θαη ζην πιαίζην ησλ επθαηξηψλ έκκεζεο κάζεζεο, ε νπνία ζπληειείηαη απφ ηελ παξαηήξεζε
ησλ άιισλ, ησλ πξνηχπσλ (Bandura, 1977). Δ ηζρχο φισλ ησλ παξαπάλσ δηεξεπλήζεθε ζηελ πεξίπησζε ηνπ
ππνθεηκέλνπ πνπ επηιέρηεθε, γηα λα ζπκκεηάζρεη ζηελ παξνχζα έξεπλα.
Τπνθείκελν ηεο κειέηεο ήηαλ κηα απφθνηηε ρνιείνπ Αεχηεξεο Βπθαηξίαο. Γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ
αλσηέξσ αμηνπνηήζεθε ε ηερληθή ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο, θαζψο θαη εξσηεκαηνιφγην κε αλνηρηνχ
ηχπνπ εξσηήζεηο πνπ βαζίζηεθαλ ζε βησκαηηθέο αζθήζεηο απηνδηεξεχλεζεο ηνπ Βζληθνχ Οξγαληζκνχ
Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ θαη Βπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ (Β.Ο.Π.Π.Β.Π., 2016)θαη ζηε κειέηε
βηβιηνγξαθηθψλ παξαπνκπψλ ηνπ ελ ιφγσ εξγαιείνπ(AlbertaCommunityand Social Services, 2007, 2008, 2013).
θνπφο ηεο κειέηεοείλαη ε δηεξεχλεζε φρη κφλν ηνπ είδνπο ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ, νη
νπνίεο απνθηήζεθαλ θαηά ηε θνίηεζε ζην .Α.Β., αιιά θαη ησλ ζηάζεσλ, ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ
πεπνηζήζεσλ, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο βνήζεζαλ ηε ζπκκεηέρνπζα λα αιιάμεη, λα ηξνπνπνηήζεη
ζπκπεξηθνξέο ζε ζρέζε κε ηνλ εαπηφ ηεο θαη ηνπο άιινπο. Δπηκέξνπο ζηφρνη: Δ επηζήκαλζε θαη ν
πξνζδηνξηζκφο ηνπ πιαηζίνπ απηψλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ, πνπ αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα φρη κφλν ςπρηθήο
ελδπλάκσζεο, απηνεπίγλσζεο, αιιά θαη ηεο αμηνπνίεζήο ηνπο ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηεο πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ
αληίζηνηρε επηινγή εξγαζίαο.Πξνζδνθψκελα Απνηειέζκαηα: Δ αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ηεο εθπαίδεπζεο ζην
.Α.Β. ζηελ πξνζσπηθή, θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή ηεο εμέιημε.
Μεηά απφ δηεξεχλεζε ηνπ αξρείνπ ησλ ζπλεληεχμεσλ πνπ ηεξνχληαη ζην ζρνιείν θαη πνπ, φπσο
πξναλαθέξζεθε, είλαη ππνρξεσηηθέο γηα φινπο ηνπο ππνςήθηνπο εθπαηδεπνκέλνπο απφ ηνλ θαλνληζκφ
ιεηηνπξγίαο ησλ .Α.Β., ην ελδηαθέξνλ ηεο έξεπλαο, κε βάζε ηνλ ζθνπφ, ηνπο ζηφρνπο θαη ηα πξνζδνθψκελα
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απνηειέζκαηα, επηθεληξψζεθε ζε κηα απφθνηηε ηνπ .Α.Β., ειηθίαο ζαξάληα ηεζζάξσλ εηψλ, έγγακε, κε δχν
παηδηά, θάηνηθν ρσξηνχ., ε νπνία ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζε Μεζεκεξηαλφ ζρνιείν Β.ΠΏ.Λ., κε ζθνπφ ηελ
επαγγεικαηηθή ηεο απνθαηάζηαζε. πσο πξνέθπςε απφ ηε ζπδήηεζε γηα ηα αηνκηθά ηεο ζηνηρεία, απηά
ζπλέζεζαλ κηα εηθφλα γπλαίθαο ε νπνία, παξφια ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ, εθηφο ησλ άιισλ, ηελ
νδήγεζαλ ζηελ πξφσξε εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ, κέζσ ηνπ .Α.Β. θαηάθεξε λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηνπο
ζηφρνπο ηεο ζε πξνζσπηθφ, νηθνγελεηαθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν.
Ώπφ ηα ιεγφκελά ηεο ζπκκεηέρνπζαο πξνθχπηεη πσο νη ππνρξεψζεηο ηεο σο γπλαίθαο θαη κεηέξαο
ιεηηνχξγεζαλ αθελφο κελ απαγνξεπηηθά ζηελ εμέιημή ηεο ζε κνξθσηηθφ επίπεδν, σζηφζν ηεο έδσζαλ «άιινζη»
γηα ηελ απφθαζή ηεο λα κελ επηζηξέςεη ζην ζρνιείν θαη ηεο ελίζρπζαλ ην ζπλαίζζεκα ηεο απηνπεπνίζεζεο, ε
νπνία θαηά ηνλ ρξφλν πξηλ απφ ηε γέλλεζε ησλ παηδηψλ ηεο ήηαλ ρακειή ιφγσ ηνπ ρακεινχ επηπέδνπ
εθπαίδεπζεο πνπ δηέζεηε (απνιπηήξην Αεκνηηθνχ ζρνιείνπ). ηαλ, ινηπφλ, νη ππνρξεψζεηο ηεο πξνο ηελ
νηθνγέλεηα κεηξηάζηεθαλ, άξρηζε λα αηζζάλεηαη άζρεκα απφ ηελ επηινγή ηεο λα κελ νινθιεξψζεη ηνπιάρηζηνλ
ηελ ππνρξεσηηθή θνίηεζε, δειαδή ην Γπκλάζην. «Αξγφηεξα άξρηζα λα ληψζσ κεηνλεθηηθά, ηα ηειεπηαία δέθα
ρξφληα. Σν ελδηάκεζν δηάζηεκα, φζν κεγάισλα ηα παηδηά φρη. Γελ είρα θαη βνήζεηα, δελ είρα θαη ηε δπλαηφηεηα λα
πάσ ζρνιείν, είρα κηθξά ηα παηδηά, φρη δελ ην ζθεθηφκνπλ θαζφινπ, δελ κε απαζρνινχζε. Μφιηο ηζνξξφπεζαλ ιίγν
ηα πξάγκαηα, κεγάισζαλ ηα παηδηά, είρα πεξηζζφηεξν ρξφλν, άξρηζε λα κ‘ απαζρνιεί».
Δ ίδηα, ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα βνεζήζεη νηθνλνκηθά ηε ζπδπγηθή ηεο νηθνγέλεηα, εξγάζηεθε
πεξηζηαζηαθά ζε δνπιεηέο αλάινγεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο επηπέδνπ θαη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ νινέλα θαη
κεγαιχηεξε ειεπζεξία απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηεο, άξρηζε ηελ πξνζσπηθή εζσηεξηθή ηεο αλαδήηεζε θαη ζπλάκα
δηήιζε κηα ηζρπξή θξίζε απηνεπίγλσζεο θαη απηνεθηίκεζεο. Ώπηφ είρε σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία
ζπλαηζζεκάησλ ελνρήο, ληξνπήο θαη ηχςεσλ, ηα νπνία ε ίδηα αλαγλσξίδεη. Σα ζπλαηζζήκαηα απηά ηελ
νδήγεζαλ ζην λα αλαδεηήζεη ηελ θαηάιιειεο επθαηξίαε νπνία ζα ηεο έδηλε ηε δπλαηφηεηα βειηίσζεο ηεο
επαγγεικαηηθήο ηεο δσήο, θαη απηή ε επθαηξία ηειηθά ήηαλ ε εθπαίδεπζε. Δ ίδηα αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά:
«Βγήθα γηα δνπιεηά θαη ην κφλν πνπ κπνξνχζα λα βξσ ήηαλ θαζαξίζηξηα ή εξγάηξηα, θακία πξννπηηθή γηα θάηη
άιιν, φιεο νη δνπιεηέο ήζειαλ απνιπηήξην Γπκλαζίνπ θη εγψ δελ ην είρα, ληξεπφκνπλ θηφιαο. Γελ πήγαηλα θαλ λα
θάλσ αίηεζε, αθνχ ήμεξα φηη δελ κπνξνχζα. ΚΑΜΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ!!!! Σν ιάζνο πνπ είρα θάλεη ην έβξηζθα ζπλέρεηα
κπξνζηά κνπ!! Άξρηζα πηα λα κελ αηζζάλνκαη θαιά. Πεξηζηαζηαθά γηα θάπνηνπο κήλεο έβξηζθα δνπιεηά ζην
εξγνζηάζην ή ζηε βηνηερλία».Δ αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηεο (Mayer, Caruso&Salovey, 1999) ζε
ζπλδπαζκφ κε πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ην θίλεηξν γηα νηθνλνκηθή ζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ε
αλάγθε βειηίσζεο ηεο απηνεηθφλαο ηεο (Αεκεηξφπνπινο, 2003) απνηέιεζαλ ην εθαιηήξην ηεο ιήςεο απφθαζεο
γηα ηελ επηζηξνθή ηεο ζην ζρνιείν.
ηε θάζε ηεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ, ηέινο ηεο ρξνληάο ηεο Ώ΄ Γπκλαζίνπ, δελ είρε θακία γλψζε
επηπιένλ, νχηε μέλεο γιψζζαο νχηε λέσλ ηερλνινγηψλ. Καηά ηελ επηζηξνθή ηεο ζην ζρνιείν .Α.Β. είρε ήδε
πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε θαη ρξεζηκνπνηνχζε ζε κηθξφ βαζκφ ηηο λέεο ηερλνινγίεο (θηλεηφ, δηαδίθηπν).Μεηά ηελ
πξψηε ηεο βξαρχβηα επαγγεικαηηθή ελαζρφιεζε, ε νπνία δηεθφπε ιφγσ έιιεηςεο απνιπηεξίνπ Γπκλαζίνπ:
«πξηλ ηέζζεξα ρξφληα έπηαζα κηα δνπιεηά, ζηελ νπνία μεθίλεζα σο θαζαξίζηξηα αιιά κεηά κε έβαιαλ θαη ζηε
ξεζεςηφλ, ηα πήγαηλα θαιά, αιιά, φηαλ έιεμε ε ζχκβαζε, έπξεπε λα ζηακαηήζσ, γηαηί δελ είρα απνιπηήξην» θαη ζε
ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη ηα παηδηά ηεο είραλ κεγαιψζεη αξθεηά, έιαβε ηελ ηειηθή απφθαζε λα επηζηξέςεη
ζηα ζξαλία θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζε ρνιείν Αεχηεξεο Βπθαηξίαο (.Α.Β.). Δ επηζηξνθή ηεο ζήκαηλε γη απηήλ
κηα ειπίδα γηα αλεχξεζε εξγαζίαο: «γξάθηεθα ζην .Γ.Δ.(αλαθέξεη ηελ πεξηνρή φπνπ ιεηηνπξγεί ην ζρνιείν), ην
νπνίν κφιηο είρε αλνίμεη θαη απνθάζηζα λα πάσ ζρνιείν (39 εηψλ). Έραζα επθαηξίεο, έραζα κηα θαιή επθαηξία λα
εξγαζηψ θαη κνπ είρε αξέζεη εθεί! Πήξα ηελ απφθαζή κνπ θαη θαιά έθαλα!!!».
ε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε ρξήζε ησλ Νέσλ ηερλνινγηψλ ή ηνλ Πιεξνθνξηθφ Βγγξακκαηηζκφ,
πξνέθπςε φηη ην επίπεδν επαθήο ηεο κε ηηο Νέεο Σερλνινγίεο αλέβεθε θαη ε άλνδνο απηή ζπληειέζηεθε θαηά
ηνλ ρξφλν θνίηεζήο ηεο ζην .Α.Β. πσο ε ίδηα ηνλίδεη: «Πξηλ πάσ ζην .Γ.Δ. δελ είραemail. Μαο ην έθαλε ν
θαζεγεηήο πιεξνθνξηθήο, καο έδεημε πσο λα ην ρξεζηκνπνηνχκε θαη καο έζηειλε πιηθφ εθεί, φπσο θαη ην ζρνιείν.
Πξηλ δελ είρα. Γελ κνπ ρξεηάζηεθε θάπνπ».Καηαιήγεη κε ζαθή ηελ πεπνίζεζε φηη ην ζρνιείν (.Α.Β.) ηελ
βνήζεζε πνιχ θαη ζηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, νη νπνίεο θαη ζπλερίδνπλ λα εκπινπηίδνληαη θαηά ηε
θνίηεζή ηεο ζε επφκελε βαζκίδα εθπαίδεπζεο (Β.ΠΏ.Λ.).«Έθαλα παξέεο, γλψξηζα θφζκν, πεγαίλακε γηα θαθέ
θαη ηψξα αθφκε βξηζθφκαζηε».
Δ ζπδήηεζε απνθάιπςε ηελ αιιαγή ζηελ εμσηεξηθή εκθάληζή ηεο, ζηα ελδηαθέξνληά ηεο θαη ζηε
ζηάζε ηεο πάλσ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζηελ πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή ηεο δσή: «ηειεπηαία φκσο βγαίλσ,
παιηά έλησζα κηα θαηαπίεζε, αιιά δελ ήηαλ εθηθηφ. Να πεγαίλσ θνκκσηήξην. Να πεγαίλσ βφιηα ζηα καγαδηά.
Απηά βέβαηα δελ ηα έθαλα πάληα». Δ επίδξαζε ηεο επηζηξνθήο ηεο ζην ζρνιείν (.Α.Β.), κεηά απφ 25 ρξφληα
εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, ππήξμε, ζχκθσλα κε ηελ ίδηα, θαηαιπηηθή θαη απνθαζηζηηθή γηα
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ηελ κεηέπεηηα πνξεία ηεο δσήο ηεο.Δ ζπκκεηέρνπζα αλέθεξε επίζεο πσο ζην ίδην ην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ
θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ βξήθε λέα πξφηππα θαη κνληέια δσήο (Bandura, 1977):«Γελ κνπ αξέζεη θαζφινπ
λα έξρνκαη πηα ζε επαθή κε αλζξψπνπο πνπ δελ ζέισ. Κάπνηε ην έθαλα αλαγθαζηηθά! Αιιηψο ήηαλ ηφηε, ηψξα
φκσο φρη!!».Ξεθάζαξε ήηαλ ε αλαθνξά ηεο ζηα επεξγεηηθά απνηειέζκαηα απφ ηελ επηζηξνθή ηεο ζην ζρνιείν
ζηελ ςπρνινγία θαη θνηλσληθφηεηά ηεο, ηφζν ηεο ίδηαο φζν θαη ησλ άιισλ ζπκκαζεηψλ ηεο:
«Κνηλσληθνπνηήζεθα ζην .Γ.Δ. Καη άιινη ζπκκαζεηέο κνπ αλνίρηεθαλ. Λχζεθα, έθαλε θαιφ ην ζρνιείν ζε
αλζξψπνπο κε πξνβιήκαηα. Μειαγρφιεζαλ θάπνηνη, φηαλ ζα ζηακαηνχζαλ απφ ην ΓΔ. Δίρακε αλζξψπνπο ρσξίο
νηθνγέλεηα, έβξηζθαλ μεγλνηαζηά, δηέμνδν, ηνπο γέκηδε».
Μεηά απφ έληνλε ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε θαη ζπλεηδεηνπνηψληαο ηνλ βαζκφ ηεο πξνζσπηθήο
επηινγήο θαη ην εχξνο ηεο απηνξξχζκηζήο ηεο, ηνπνζεηήζεθε αηζηφδνμα ζε ζρέζε κε ηελ επηινγή ηεο λα
θνηηήζεη ζην .Α.Β., ελψκε πνιχ ζζελαξή θσλή δήισζε ηα παξαθάησ: «απηά πνπ έρσ θάλεη ηα έθαλα εγψ γηα
κέλα! Νηψζσ πην θαιά εζσηεξηθά, ελψ έρσ ππνρξεψζεηο πνιιέο, κε γεκίδνπλ!Δπηιέγσ πηα εγψ κφλν γηα κέλα!»
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Δ ςπρηθή ελδπλάκσζε θαη ε ζεηηθή απηνεπίγλσζε, σο ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο, νη νπνίεο
θαιιηεξγνχληαη ζε έλα ρνιείν Αεχηεξεο Βπθαηξίαο (.Α.Β.), απνδείρηεθε πσο απνηεινχλ ζηνηρεία, πνπ κπνξεί
λα επεξεάζνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ ςπρνινγία ηνπ αηφκνπ θαη λα ζπκβάινπλ ζηνλ αλαζηνραζκφ θαη ηελ
επαλαηνπνζέηεζή ηνπ ζε ζέκαηα επηινγήο, φρη κφλν ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηεο ζηάζεο δσήο ηνπ,
ελεξγνπνηψληαο έλα πιαίζην αηζηνδνμίαο θαη απηνεθηίκεζεο.
Δ κειέηε πεξίπησζεο επηβεβαίσζε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη θψηηζε ηελ εξεπλεηηθή καο πξνζπάζεηα,
θαζψο αλαδχζεθεε εμήο ηξηάδα απνηειεζκάησλ:
1. Σν ζχλνιν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζην .Α.Β. δηεπθνιχλεη ηελ ηξνπνπνίεζε ζηάζεσλ, ηελ
έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ, ηε βειηίσζε δεμηνηήησλ θαη ηνλ εκπινπηηζκφ γλψζεσλ. Σν πιένλ ζεκαληηθφ
γηα ηελ πεξίπησζε ηελ νπνία θαη κειεηήζακε είλαη ε θαηαιπηηθή επίδξαζε ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο ζηελ αλάπηπμε ηεο πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο θαη ζπλαθφινπζα ησλ δεμηνηήησλ ηεο
απηνεπίγλσζεο θαη απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο.
2. Δ αλάπηπμε ηεο απηνγλσζίαο κε ηε ζεηξά ηεο είλαη κηα ηθαλή ζπλζήθε πνπ δηεπθνιχλεη ηελ ψξηκε
επηινγή πεξαηηέξσ εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ, αιιά θαη απηήο ηεο πξννπηηθήο επηινγψλ δσήο.
3. ρη αλέιπηζηα, ε φιε δηαδηθαζία άληιεζεο πιεξνθνξηψλ απφ ην πξφζσπν πνπ έρνπκε ζηε κειέηε
πεξίπησζεο απνηέιεζε κηα επθαηξία γηα αλαζηνραζκφ, εθ λένπ λνεκαηνδφηεζε θαη αλαπιαηζίσζε
ζηάζεσλ, φρη κφλν ηνπ πξνζψπνπ, αιιά θαη εκψλ.
Σν .Α.Β., πνπ ιεηηνχξγεζε σο θνξέαο «δηακεζνιάβεζεο», κεηαμχ ελφο παξειζφληνο παξαίηεζεο θαη
ηνπ κέιινληνο πνπ ζπληζηά δηεθδίθεζε θαη ζπκκεηνρή, απνδείρηεθε θνξέαο θπξίσο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο,
ελδπλάκσζεο ησλ ηθαλνηήησλ, αιιά θαη θαιιηέξγεηαο δεμηνηήησλ ηνπ αηφκνπ. Δ θνίηεζε ζε απηφ θαίλεηαη λα
θαιχπηεη πξψηα ηελ εζσηεξηθή αλάγθε ηνπ αηφκνπ γηα απηνπξαγκάησζε θαη απνδνρή ηνπ εαπηνχ ηνπ, σζείηαη
σζηφζν ζεκαληηθά θαη απφ θίλεηξα, φπσο είλαη ε εχξεζε εξγαζίαο ή «θαιχηεξεο» εξγαζίαο, ε νπνία
δηεπθνιχλεηαη κε ηνλ ηίηιν ηνπ απνιπηεξίνπ πνπ ην ζρνιείν παξέρεη.
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Πεξίιεςε
Δ Βηδηθή Ώγσγή πάληα απνηεινχζε θαη απνηειεί έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο εθπαίδεπζεο πνπ
απαζρνιεί ηνπο εηδηθνχο ηφζν δηεζλέο φζν θαη ειιεληθφ επίπεδν.
ην πιαίζην απηφ ε εξγαζία εξεπλά θαη θαηαγξάθεη ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία γηα ηελ Βηδηθή Ώγσγή. Δ
εξγαζία πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ην ζεζκφ ηεο Βηδηθήο Βθπαίδεπζεο ζε παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο.
πγθεθξηκέλαγίλεηαη ζπγθξηηηθή αλαθνξά ηνπ πιαηζίνπ ηεο εηδηθήο αγσγήο αλάκεζα ζηελ Βιιάδα θαη ηε δηεζλή
θνηλφηεηα θαζψο έπεηηα αλαιχεηαη ε έλλνηα ηεο αλαπεξίαο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε θαηεγνξηνπνίεζε
ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ θαη ε έλλνηα ηεο εηδηθήο αγσγήο, ζπλνδεπφκελε απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο. Μείδνλ ζέκα πνπ
απαζρνιεί ηελ Βηδηθή Ώγσγή αιιά θαη ηελ Παηδαγσγηθή γεληθφηεξα είλαη ε ζπκπεξίιεςε παηδηψλ κε δπζθνιίεο
ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Έηζη, δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ έλλνηα ηνπ φξνπ ζρνιηθή ζπκπεξίιεςε, θαζψο
δηαζαθελίδεηαη κεηαμχ άιισλ ν ζθνπφο ηεο ζπκπεξίιεςεο,ε ζπκπεξίιεςε ζην θνηλσληθφ πιαίζην, θαη ηέινο ν
ξφινο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ ζπκπεξίιεςε. Μεγάιε βαξχηεηα δίλεηαη ζην ξφιν ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ν νπνίνο ιακβάλνληαο ππφςε ηνπ ηηο δηδαθηηθέο θαη παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο αμηνινγεί ηηο
αλάγθεο ησλ καζεηψλ θαη ρξεζηκνπνηεί απηέο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάινγεο πεξηπηψζεηο. εκαληηθφ
ζεσξείηαη αθφκε λα ηνληζηεί πσο θάζε παηδί, αλάινγα κε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο πνπ έρεη, πξέπεη λα θαηαηαρζεί
ζηελ θαηάιιειε ζρνιηθή δνκή εηδηθήο αγσγήο. Παξάιιεια, αλαθέξνληαη νη ΐαζηθνί ηαζκνί Βμέιημεο ηεο
Βηδηθήο Ώγσγήο πνπ έιαβαλ ρψξα ζε παγθφζκην θαη επξσπατθφ επίπεδν θαζψο θαη νη Αηαγλσζηηθνί Φνξείο νη
νπνίνη είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ αλίρλεπζε θαη αμηνιφγεζε πξνβιεκάησλ ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο. ΐέβαηα, απηνί νη θνξείο παξνπζηάδνπλ νξηζκέλεο ειιείςεηο πνπ απνηεινχλ εκπφδην ζηελ επηηπρία ηνπ
έξγνπ ηνπο κε απνηέιεζκα λα ράλνπλ ηα παηδηά ην δηθαίσκά ηνπο γηα ίζεο επθαηξίεο ζηελ εθπαίδεπζε.
Μειινληηθά, ρξήδνπλ πεξεηαίξσ δηαζαθήληζεο θάπνηα ζέκαηα φπσο ηα θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα
ηζρχνπλ γηα παηδηά κε κεηνλεμίεο ψζηε λα γίλεη πην επηηπρήο ε εθπαίδεπζή ηνπο, θαζψο επίζεο θαη ε
αλαδηάξζξσζε ησλ ππαξρφλησλ πξνγξακκάησλ θαη ζρεδηαζκφο λέσλ κε κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα
ζρεηηθά κε ηελ θνηλή απνδνρή γηα ηελ πξνψζεζε ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο ζηα γεληθά ζρνιεία. Βπηπξφζζεηα,
ε ζπκπεξίιεςε, πνπ απνηειεί θπξίαξρν ζηφρν ζηε ζεκεξηλή επνρή, πξέπεη λα γίλεηαη βάζεη απνδεθηψλ αξρψλ,
θαλφλσλ θαη πξνγξακκάησλ, ψζηε ε εκπεηξία ζα ζεσξείηαη θνηλή θαη ρξήζηκε γηα φινπο. Σέινο, επεηδή ζνβαξφ
πξφβιεκα ησλ αηφκσλ απηψλ είλαη ε επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε, ζα πξέπεη λα αλαζεσξεζεί ν ηξφπνο
ζχλδεζεο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ κε δπζθνιίεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο.
Λέμεηο- θιεηδηά: εηδηθή αγσγή, εθπαίδεπζε, ζπκπεξίιεςε, παηδηά
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Δ Βηδηθή Ώγσγή ζχκθσλα κε ζχγρξνλεο αληηιήςεηο ζην ρψξν ηεο Παηδαγσγηθήο Βπηζηήκεο ζεσξείηαη
αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζε θακία πεξίπησζε μερσξηζηφο θιάδνο. Εδηαίηεξν είλαη ην
ελδηαθέξνλ πνπ έρεη αλαπηπρζεί δηεζλψο ζρεηηθά κε ηε βηβιηνγξαθία θαη ηηο κειέηεο γηα ηε δπλαηφηεηα
ζπκπεξίιεςεο ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε (Υξηζηνθνξάθε, n.d.).
Να επηζεκαλζεί πσο ζε θνηλσλίεο ίζσλ επθαηξηψλ ην δηθαίσκα θάζε παηδηνχ λα ζπκκεηέρεη ζηε
ζρνιηθή δηαδηθαζία είλαη απηνλφεην, αλεμάξηεηα απφ ηελ φπνηα δπζιεηηνπξγία αληηκεησπίδεη. ηνλ παξειζφλ
έρεη θαλεί φηη ε ζπκπεξίιεςε παηδηψλ κε αλαπεξίεο ή εηδηθέο αλάγθεο ζε ζπλεζηζκέλα ζρνιεία πξνζθέξεη
πνιιαπιά νθέιε ηφζν γηα ηα ίδηα ηα παηδηά φζν θαη γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία (εθπαηδεπηηθνχο, «πγηή» παηδηά, γνλείο). Ώλαπηχζζεηαη κηα επξχηεξε θηινζνθία απνδνρήο απ‟ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη παξάιιεια απνξξίπηνπλ ζηεξεφηππεο αληηιήςεηο θαηεγνξηνπνίεζεο θαη απνθιεηζκνχ
θαζψο αλαπηχζζνπλ θαηλνχξγηεο δεμηφηεηεο θαη ρεηξηζκνχο γηα ηελ πην νινθιεξσκέλε δηεπζέηεζε ηνπ
πεξηβάιινληνο ηεο ηάμεο. Βίλαη ζαθέο πφζν ζεκαληηθφ γεγνλφο είλαη γηα ηα παηδηά κε αλαπεξίεο λα εληάζζνληαη
ζην ζρνιείν αθνχ αληηκεησπίδνληαη κε ηζφηεηα, απνδνρή θαη ζεβαζκφ, αιιά θαη γηα ηα ππφινηπα παηδηά αθνχ
θνηλσληθνπνηνχληαη, ληψζνπλ ην αίζζεκα ηεο αιιειεγγχεο, ηνπ αιιεινζεβαζκνχ, ηεο αιιεινυπνζηήξημεο θαη
ηεο ζπλχπαξμεο κε δηαθνξεηηθά άηνκα. Οη δε γνλείο ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο αηζζάλνληαη δηθαησκέλνη εθφζνλ
βηψλνπλ ηελ εθπαίδεπζε σο κηα ζπκκεηνρηθή δηαδηθαζία φπνπ έρνπλ θη απηνί ελεξγφ ξφιν θαη ζπκκεηνρή
(Υξηζηνθνξάθε, n.d.).

χγθξηζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο Δηδηθήο Αγσγήο ζηελ Διιάδα
θαη ζηε Γηεζλή Κνηλφηεηα
Δ εηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε εμειίρζεθε κέζα ζην ρξφλν ζπκβαδίδνληαο κε ηηο θνηλσληθέο
πεπνηζήζεηο θάζε επνρήο. Οη ηξεηο ζεκαληηθέο πεξίνδνη γηα ηελ εηδηθή αγσγή κέζα ζην ρξφλν είλαη α) ην ζηάδην
ηεο απφξξηςεο (1960-1970), β) ην ζηάδην ηνπ νίθηνπ (1970-1990) θαη γ) ην ζηάδην ηεο δηεθδίθεζεο, πνπ
ραξαθηεξίδεη ηελ ζεκεξηλή επνρή(Moores, 1996).
Καηά ηελ πεξίνδν ηεο απφξξηςεογίλνληαηθαζνξηζηηθέο θνηλσληθέο αιιαγέο ζηηο Δ.Π.Ώ, ακθηζβεηείηαη ε
εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο θαη δεηείηαη ηζφηηκε εθπαίδεπζε γηα φια ηα παηδηά ζε ζρνιεία
γεληθήο εθπαίδεπζεο. ηελ Βιιάδα δελ ζπκβαίλεη θακηά αμηνζεκείσηε αιιαγή θαη δελ ζπδεηείηαη αθφκε ε
ζπκπεξίιεςε.Χζηφζν, αξρίδνπλ λα ζπγθξνηνχληαη νξγαλψζεηο αλαπήξσλ θαη παηδηψλ θαη λα απνθηνχλ
απηφλνκε χπαξμε (Moores, 1996).
ηελ επφκελε θάζε ζηηο Δ.Π.Ώ. θαη ζηελ Βπξψπε θαηνρπξψλεηαη λνκνζεηηθά ε ζπκπεξίιεςε ησλ
καζεηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο, ε εθπαίδεπζή ηνπο γίλεηαη ππνρξεσηηθή απφ ηελ λεπηαθή ειηθία,δεκηνπξγνχληαη
ελαιιαθηηθά κνληέια ζπκπεξίιεςεο(Hegarty, 1987).ηελ Βιιάδα ςεθίδεηαη ν πξψηνο λφκνο γηα ηελ εηδηθή
αγσγήθαη ζθνπφο ηνπ είλαη «ε παξνρή εηδηθήο αγσγήο θαη εηδηθήο επαγγεικαηηθήο εθπαηδεχζεσο εηο απνθιίλνληα
εθ ηνπ θπζηνινγηθνχ άηνκα, ε ιήςηο κέηξσλ θνηλσληθήο κεξίκλεο θαη ε αληίζηνηρνο πξνο ηαο δπλαηφηεηάο ησλ
έληαμηο απηψλ εηο ηελ θνηλσληθήλ δσήλ θιπ.». Έπεηηα εληάζζεηαη ε εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο
ζηελ ίδηα λνκνζεζία κε ηελ γεληθή εθπαίδεπζε, ζέηνληαο έηζη ηηο βάζεηο γηα ηελ εθαξκνγή αξγφηεξα ηεο
ζπκπεξίιεςεο. Αεκηνπξγνχληαη εηδηθέο ηάμεηο, πνπ δελ εθπιήξσζαλ ηνλ ζηφρν ηνπο ιφγσ ηεο απνπζίαο
επηζηεκνληθνχ ζρεδηαζκνχ θαη αξρίδνπλ νη επηκνξθψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πάλσ ζηελ εηδηθή
αγσγή(Παληειηάδνπ, 1995).
ηελ πεξίνδν απ‟ ην 1990 κέρξη ζήκεξα γίλνληαη ξηδνζπαζηηθέο αιιαγέο ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη ζηελ
θνηλσλία, ην θίλεκα ησλ αλαπήξσλ κε ηε δξάζε ηνπ παγθνζκίσο δηεθδηθεί ην ζεβαζκφ ζηελ δηαθνξεηηθφηεηα,
παξνρέο γηα ηελ θνηλσληθή ηνπο ζπκκεηνρή θαη φρη γηα ηελ αληθαλφηεηά ηνπο, ηζνηηκία θιπ. Σν ζρνιείν
αλαζπγθξνηείηαη ψζηε λα εθπαηδεχεη φια ηα παηδηά καδίκε ηε κνξθή ηεο ζπλεθπαίδεπζεο. Οη εθπαηδεπηηθνί
θαινχληαη λα επηκνξθψλνληαη ζπζηεκαηηθά κέζσ εηδηθψλ πξνγξακκάησλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ελαιιαθηηθέο
κεζφδνπο δηδαζθαιίαο.ηελ Βιιάδα ε εηδηθή αγσγή δελ αθνινπζεί ηελ αλνδηθή πνξεία φπσο ζπκβαίλεη δηεζλψο,
ηα εηδηθά ζρνιεία ιεηηνπξγνχλ φπσο παιηά θαη παξνπζηάδνπλ ζνβαξέο ειιείςεηο ηφζν ζε ππνζηεξηθηηθέο δνκέο
φζν θαη ζε παξνρέο(Παληειηάδνπ, 1995).
Γεληθά παξαηεξείηαη κηα ρξνληθή θαζπζηέξεζε κεηαμχ ησλ ζεκεξηλψλ αλαγθψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
ζπζηήκαηνο θαη ησλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ, απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζηνλ ηξφπν πνπ ζρεδηάδνληαη θαη
απνθαζίδνληαη νη λνκνζεζίεο, θαζψο θαη ζηελ έιιεηςε ησλ θαηάιιεισλ γλψζεσλ ηνπ επηζηεκνληθνχ
πξνζσπηθνχ. Σα ζεηηθά ζηνηρεία ζηε ζεκεξηλή επνρή είλαη ε ίδξπζε Μεηαπηπρηαθψλ Σκεκάησλ ζηελ Βηδηθή
Ώγσγή. Βίλαη κηα ζεκαληηθή εμέιημε πνπ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηεο εθπαίδεπζεο, ζηειερψλνληαο κε θαηάιιεια
εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο εθπαίδεπζεο, θαη πινπνηψληαο εξεπλεηηθά θαη επηκνξθσηηθά
πξνγξάκκαηα πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο. Θεηηθφ ζηνηρείν επίζεο απνηειεί ε ίδξπζε
δηαγλσζηηθψλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ θέληξσλ(Λακπξνπνχινπ, 1997).Δ εηδηθή αγσγή ζε άιιεο ρψξεο έρεη
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αλαπηπρζεί πνιχ πεξηζζφηεξν απφ φ,ηη ζηελ Βιιάδα, γεγνλφο πνπ θαζηζηά αλαγθαία κηα πην ζπζηεκαηηθή κειέηε
ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θάζε θξάηνπο ρσξηζηά ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο
ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπο ζχζηεκα (Ξελνγηάλλε & Τθαληή, 2002).

Ζ έλλνηα ηεο αλαπεξίαο
χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο (World Health Organization, 1980) ε αλαπεξία
(disability) νξίδεηαη σο ε απψιεηα ή ε κείσζε ηεο ιεηηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο ή ηεο ηθαλφηεηαο άζθεζεο κηαο
δξαζηεξηφηεηαο ιφγσ θάπνηαο βιάβεο. Βπνκέλσο κε ηελ αλαπεξία εθθξάδεηαη θαη ε αδπλακία ηνπ αηφκνπ λα
εθηειεί δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο φπσο ε αηνκηθή θξνληίδα, επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε, θνηλσληθέο
ζπλαλαζηξνθέο ή ε κεηαθίλεζε (World Health Organization, 1980).
Μηα άιιε πξνζέγγηζε νξηζκνχ είλαη απηή ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Τπνπξγψλ ηεο Β.Ο.Κ.: «ν φξνο “άηνκα
κε εηδηθέο αλάγθεο” πεξηιακβάλεη ηα άηνκα κε ζνβαξέο αλεπάξθεηεο ή κεηνλεμίεο πνπ νθείινληαη ζε ζσκαηηθέο
βιάβεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ βιαβψλ ησλ αηζζήζεσλ, ή ζε δηαλνεηηθέο ή ςπρηθέο βιάβεο, νη νπνίεο
πεξηνξίδνπλ ή απνθιείνπλ ηελ εθηέιεζε δξαζηεξηφηεηαο ή ιεηηνπξγίαο, ε νπνία ζεσξείηαη θαλνληθή γηα έλαλ
άλζξσπν» (Ώπφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ 93/136/ΒΟΚ, 1993 : Γψληνπ - ηδέξε, 1998).
Δ αλαπεξία δε κπνξεί λα ζεσξείηαη θπζηθφ θαηλφκελν θαζψο αξρίδεη λα ππάξρεη σο αλαπεξία κφλν απ‟
ηε ζηηγκή πνπ θάπνηα γλσξίζκαηά ηεο ζπγθξίλνληαη κε ηηο εθάζηνηε αληηιήςεηο γηα ηηο θνηλσληθέο θαη αηνκηθέο
ηθαλφηεηεο. Έηζη είλαη ε ίδηα ε θνηλσλία απηή πνπ νξίδεη αξλεηηθά ηελ αλαπεξία (Γψληνπ - ηδέξε, 1998). Δ
αλαπεξία απνηειεί πεξηζζφηεξν θνηλσληθφ δήηεκα θαη φρη αηνκηθφ (Oliver, 1990) θαη απ‟ ηελ θνηλσλία
πξνέξρνληαη ηα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, θαζψο θαη απ‟ ηελ ηξηβή ηνπο κε απηή
(Marks, 1999). Με άιια ιφγηα νη άλζξσπνη κε αλαπεξίεο θαζίζηαληαη αλάπεξνη φρη απ‟ ηελ ίδηα ηελ αλαπεξία
αιιά απ‟ ηνλ ηξφπν πνπ ην πεξηβάιινλ ηελ αληηκεησπίδεη (Κνκηαλνχ & Νηεξνπνχινπ – Νηέξνπ ζην Γψληνπ –
ηδέξε θαη ζπλ., 2012).

Σαμηλφκεζε ησλ Δηδηθψλ Αλαγθψλ
-Μαζεζηαθά πξνβιήκαηα
Μαζεζηαθά πξνβιήκαηα είλαη νη ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ εκπνδίδνπλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε
ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο θαη πεξηιακβάλνπλ (Μαξθνβίηεο & Σδνπξηάδνπ, 1991):Κηλεηηθά πξνβιήκαηα,
αηζζεηεξηαθέο δηαηαξαρέο (θψθσζε, ηχθισζε), ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο, λνεηηθή πζηέξεζε, ςπρηθέο
παζήζεηο, ππεξθηλεηηθφηεηα, εμειηθηηθή δηαηαξαρή ιφγνπ, απηηζκφο,
-Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο
Οη καζεζηαθέο δπζθνιίεο ή θαιχηεξα ν φξνο εηδηθέο εμειηθηηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο αθνξνχλ
πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ρξήζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ. Πεξηιακβάλνπλ πιήζνο δπζιεμηψλ φπσο,
δπζαλαγλσζία, δπζαξηζκεζία, δπζνξζνγξαθία. Σα είδε ηεο δπζιεμίαο είλαη α) δπζθνιία ζηελ αλάγλσζε θαη ηε
γξαθή θαη β) δπζθνιία ζηελ αξηζκεηηθή

Ζ έλλνηα ηεο εηδηθήο αγσγήο
χκθσλα κε ηε Ρφδα Εκβξηψηε «ε εηδηθή αγσγή είλαη ε επηζηήκε πνπ θξνληίδεη γηα ηε κφξθσζε,
δηδαζθαιία θαη πξφλνηα φισλ ησλ παηδηψλ πνπ ε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή ηνπο εμέιημε εκπνδίδεηαη αδηάθνπα απφ
παξάγνληεο αηνκηθνχο θαη θνηλσληθνχο» (Γηψξε, 2008 : Γψληνπ - ηδέξε, 1998).Ώπ‟ ηνλ νξηζκφ απηφ πξνθχπηεη
φηη δε δφζεθαλ ραξαθηεξηζηηθά γηα ην πψο πξέπεη λα είλαη ε εθπαίδεπζε απηή, αλ ζα έρεη θάπνηεο ηδηαηηεξφηεηεο,
απιά ηνλίζηεθε ην ζε πνηα άηνκα απεπζχλεηαη (Γηψξε, 2008). Με εηδηθά κέζα θαη κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη
δηαπαηδαγψγεζεο ηείλεη λα νινθιεξψζεη θαη ελαξκνλίζεη ηελ θαζπζηεξεκέλε ή δηαηαξαγκέλε πξνζσπηθφηεηα
ησλ παηδηψλ κε κεηνλεμία θαη λα ηα εθνδηάζεη κε γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ψζηε λα γίλνπλ ηθαλά γηα ζπκπεξίιεςε
ζην θνηλσληθφ ζχλνιν (Γψληνπ - ηδέξε, 1998).
Ο ζηφρνο ηεο Βηδηθήο Ώγσγήο είλαη λα «πξνεηνηκάζεη ην παηδί λα ζπκκεηάζρεη ζηνλ αλψηεξν δπλαηφ
βαζκφ ζε φια ηα πεδία δξάζεο ηεο θνηλσλίαο: πνιηηηθά, νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη πλεπκαηηθά. Να απμήζεη ηηο
γλψζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ, λα θαιιηεξγήζεη ην πλεχκα θαη λα δηεπθνιχλεη ηε κεηάβαζε ηνπ απφ ην ζρνιείν
ζηελ ελειηθίσζε, ηελ ελεξγφ δσή θαη ηελ απηνλνκία» (Γηψξε, 2008).
Δ εηδηθή αγσγή απνηειείηαη απφ εηδηθά ζρεδηαζκέλα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, πξνζαξκνζκέλα ζηα
ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο δπζθνιίεο ηνπ θάζε παηδηνχ. Θα πξέπεη ηδαληθά λα παξέρεηαη
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κέζα ζηελ θαλνληθή ηάμε ή έζησ ζε θέληξν εηδηθήο αγσγήο, ζε λνζνθνκείν, ζην ζπίηη ή αιινχ (ζχκθσλα κε ηηο
αλάγθεο ηνπ καζεηή), γηα φζν δηάζηεκα ρξεηαζηεί (Γψληνπ - ηδέξε, 1998).
Έλαο νξηζκφο κε ηνλ νπνίν βξίζθνληαη ζχκθσλα πνιιά επξσπατθά θξάηε είλαη ν εμήο: «εηδηθή αγσγή
ζεκαίλεη ηελ εηδηθά ζρεδηαζκέλε εθπαίδεπζε πνπ ηθαλνπνηεί ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο παηδηψλ κε κεηνλεμίεο. Πην
αλαιπηηθά, ε εηδηθή αγσγή είλαη ην ζχζηεκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο θαη
θνηλσληθέο αλάγθεο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο θαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πιήξε
αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο» (Γψληνπ - ηδέξε, 1998 : Γηψξε, 2008).
Φπζηθά ππνιείπνληαη λα γίλνπλ αθφκα πνιιά γηα λα θηάζνπκε ζην ζεκείν λα ζεσξνχκε πσο ππάξρεη ε
ζπκκεηνρή ησλ αλαπήξσλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα αιιά θαη ζηελ θνηλσλία είλαη ηζφηηκε (Υξηζηνθνξάθε,
n.d.).

ηφρνη ηεο Δηδηθήο Αγσγήο
Δ εηδηθή αγσγή έρεη δχν βαζηθνχο ζθνπνχο: πξψηνλ «ηελ θνηλσληθή ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ηξνθίκνπ θαη
δεχηεξνλ ηε βίσζε απ' ηνλ ίδην ηεο νινθιεξψζεσο ηεο δσήο ηνπ. Θέιεη λα κάζεη απηά ηα παηδηά λα δνπλ θαη λα
ληψζνπλ επηπρηζκέλα» (Γψληνπ – ηδέξε, 1998).
Οη ζθνπνί ηεο φπσο αλαθέξνληαη ζην Νφκν 1566/1985 είλαη: α) «ε νιφπιεπξε θαη απνηειεζκαηηθή
αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπο, β) ε έληαμή ηνπο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία,
θαηγ) ε αιιειναπνδνρή ηνπο κε ην θνηλσληθφ ζχλνιν» (Γψληνπ – ηδέξε, 1998).
Ώπφ άιινπο ππνζηεξίδεηαη φηη ν γεληθφο ζθνπφο ηεο εηδηθήο αγσγήο είλαη ε «πξνζθνξά βαζηθήο θαη
επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ζηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο, αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο θαη κε βάζε
εηδηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, κε ζηφρν λα αλαπιεξψζνπλ ηηο αδπλακίεο ηνπο ζην θαιχηεξν δπλαηφ
επίπεδν, ψζηε λα πεξάζνπλ νκαιά απ' ην ζρνιείν ζηε δσή» (Νηθφδεκνο, 1987).

Ζ Έλλνηα ηνπ ξνπ ρνιηθή πκπεξίιεςε
ηελ Βιιάδα ην δηθαίσκα ηεο ζπκπεξίιεςεο ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζε ζρνιεία
γεληθήο εθπαίδεπζεο ζεζκνζεηείηαη κε ην λφκν 1566/1985 πεξί γεληθήο εθπαίδεπζεο. Κάζε πξνζπάζεηα γηα
πινπνίεζε ηεο ζπκπεξίιεςεο ησλ καζεηψλ κε ηδηαηηεξφηεηεο δέρηεθε πνιιέο θξηηηθέο (ηξνγγπιφο &
Ξαλζάθνπ, 2007). Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε εληαμηαθή εθπαίδεπζε δηεζλψο ζεσξείηαη σο ε
απνηειεζκαηηθφηεξε κνξθή εθπαίδεπζεο αλάκεζα ζε καζεηέο πνπ έρνπλ θάπνηεο δηαθνξεηηθφηεηεο θαζψο
εμαζθαιίδεη ίζεο επθαηξίεο ζπκκεηνρήο θαη κφξθσζεο ζε φινπο ηνπο καζεηέο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ
αλαπήξσλ (Γειαζηνπνχινπ & Γψληνπ - ηδέξε ζην Γψληνπ – ηδέξε θαη ζπλ., 2012).
H ζπκπεξίιεςε ζην ρψξν ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ απνηειεί ην πξψην βήκα γηα ηελ πξφζβαζε θαη ηελ
ηζφηηκε ζπκκεηνρή ζε φιεο ηηο θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηα άηνκα κε αλαπεξίεο. Παξά ην γεγνλφο φηη νη
ζπδεηήζεηο γχξσ απφ ηελ έλλνηα ηεο Βηδηθήο Ώγσγήο μεθίλεζαλ πεξίπνπ ην 1700, ην ελδηαθέξνλ γχξσ απφ ηε
ζρνιηθή ζπκπεξίιεςε αλαδχζεθε ηε δεθαεηία 1970 - 1980. Πξνεγνπκέλσο ζπάληα ηα παηδηά κε θηλεηηθέο
δπζθνιίεο ή κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο είραλ δπλαηφηεηεο ζρνιηθήο, αθαδεκατθήο ή θνηλσληθήο
ζπκπεξίιεςεο (Υξηζηνθνξάθε, n.d.).
Παξά ην γεγνλφο φηη ε ζρνιηθή ζπκπεξίιεςε παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο ππνζηεξίδεηαη απφ ην ηζρχνλ
ζεζκηθφ πιαίζην θαη ηηο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ζηελ Βιιάδα, απηέο ραξαθηεξίδνληαη ειιεηκκαηηθέο θαη κε
ρακειφ εθπαηδεπηηθφ θαη θνηλσληθφ έξεηζκα. Ώθφκα θαη ζήκεξα ηα παηδηά απηά γίλνληαη απνδέθηεο ελφο
ηδηφηππνπ ξαηζηζκνχ πνπ ζπλίζηαηαη ζε ζηεξεφηππα, πξνθαηαιήςεηο, αιιά θαη ζπλαηζζήκαηα νίθηνπ θαη θφβνπ
(Υξηζηνθνξάθε, n.d.).
ζνλ αθνξά ην ξφιν πνπ θαιείηαη λα παίμεη ε ζχγρξνλε Παηδαγσγηθή θαη ην ζχγρξνλν ζρνιείν απηφο
ζα πξέπεη λα είλαη πξνζαξκνζκέλνο ζηηο αλάγθεο φισλ ησλ παηδηψλ. Με άιια ιφγηα απηφ πνπ έρεη κεγαιχηεξε
αμία γηα ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε είλαη φρη ηφζν ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παηδηψλ αλάινγα κε ηηο κεηνλεμίεο πνπ
έρνπλ αιιά ε αμηνιφγεζή ηνπο βάζεη ησλ αηνκηθψλ ηνπο δπλαηνηήησλ (James, 1999).Πξνθεηκέλνπ λα
πινπνηεζεί απηή ε αληίιεςε απαηηείηαη ε ζπκπεξίιεςε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο
ζην γεληθφ ζρνιείν θαη παξάιιεια ζηαδηαθή κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εηδηθψλ ζρνιείσλ, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ
απνκνλσκέλα ζπληεξψληαο ην κνληέιν πεξηζσξηνπνίεζεο θαη απνθιεηζκνχ (Υξηζηνθνξάθε, n.d.).

θνπφο ηεο πκπεξίιεςεο
Δ ζπκπεξίιεςε πξνσζεί ηελ ηζφηηκε εθπαίδεπζε φισλ ησλ παηδηψλ ζχκθσλα κε ηηο δπλαηφηεηέο θαη
ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπο δηακνξθψλνληαο έηζη κηα γεληθή Παηδνθεληξηθή Παηδαγσγηθή (Σδνπξηάδνπ, 1995).
θνπφο ηεο είλαη λα:

Πξνσζήζεη ηελ αιιειεγγχε θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ καζεηψλ.
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Βληζρχζεη θαη λα δψζεη θίλεηξα κάζεζεο ζηνπο καζεηέο.
Πξνάγεη ηελ εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία κέζσ ελαιιαθηηθψλ ςπρνπαηδαγσγηθψλ πξνγξακκάησλ.
Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο λα έρνπλ πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε.
Πξνσζήζεη ηελ ηζφηεηα ησλ καζεηψλ.

Βαζηθνί ζηαζκνί εμέιημεο ηεο Δηδηθήο Αγσγήο
ΐαζηθνί ζηαζκνί ζηελ εμέιημε ηεο εηδηθήο αγσγήο απνηέιεζαλ
α) Σν Παγθφζκην πλέδξην ηεο Σαυιάλδεο, πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1990 ππφ ηελ αηγίδα ηεο UNESCO,
ηεο UNICEF θαη ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο. Έιαβαλ κέξνο 155 θξάηε θαη 1500 κε θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί,
φπνπ ππέγξαςαλ ηελ ζπκθσλία «Βθπαίδεπζε γηα φινπο κέρξη ην 2000». Δ ζπκθσλία αλέθεξε ηελ ππνρξεσηηθή
βαζηθή εθπαίδεπζε γηα φια ηα παηδηά.
β) Δ Παγθφζκηα χζθεςε ηεο αιακάλθαο, ην 1994 πνπ νξγάλσζε ε UNESCO θαη ε θπβέξλεζε ηεο
Εζπαλίαο, ε δηαθήξπμε πνπ ςεθίζηεθε νλνκάζηεθε «Έλα ζρνιείν γηα φια ηα παηδηά» θαη πεξηειάκβαλε ηελ
πξνψζεζε ηνπ κνληέινπ ηεο παηδαγσγηθήο ζπκπεξίιεςεο «inclusiveeducation» ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο
αλάγθεο ζηα γεληθά ζρνιεία.
γ) Σα Πηινηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΟΟΏ, ηα νπνία ρξεκαηνδφηεζε ν Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο
πλεξγαζίαο θαη Ώλάπηπμεο (ΟΟΏ) θαη εθαξκφζηεθαλ ζε φιεο ηεο ρψξεο ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο.
Τπνζηήξηδαλ ηελ ζεζκνζέηεζε ηεο ζρνιηθήο ζπκπεξίιεςεο, ηελ πξνεηνηκαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ παξνρή
ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ, ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο θνηλφηεηαο θαη ηνλ εκπινπηηζκφ
ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ.
δ) Σηο Πξσηνβνπιίεο ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο, φπνπ πξαγκαηνπνίεζε πξνγξάκκαηα γηα ηελ ζρνιηθή
ζπκπεξίιεςε φπσο HELIOSI, HELIOSII θαη SOCRATES. Ώθφκε παξείρενηθνλνκηθή βνήζεηα ζηελ κεηαβίβαζε
ησλ καζεηψλ κε ηδηαηηεξφηεηεο ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δσή (Πνιπρξνλνπνχινπ, 2003).

Γηαγλσζηηθνί θνξείο
Κέληξα Αηάγλσζεο Αηαθνξνδηάγλσζεο θαη Τπνζηήξημεο (ΚΒΑΑΤ)
χκθσλα λε ην λφκν 2817/2000 ηδξχνληαη ζε θάζε λνκφ ηα Κέληξα Αηάγλσζεο Ώμηνιφγεζεο θαη
Τπνζηήξημεο (ΚΑΏΤ), ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα κε ην λφκν 3699/2008 νλνκάζηεθαλ Κέληξα Αηάγλσζεο
Αηαθνξνδηάγλσζεο θαη Τπνζηήξημεο (ΚΒΑΑΤ) θαη ππάγνληαη ζηελ Πεξηθεξεηαθή Αηεχζπλζε Βθπαίδεπζεο. Σα
ΚΒΑΑΤ είλαη ππεχζπλα γηα ηελ αλίρλεπζε θαη αμηνιφγεζε πξνβιεκάησλ ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο απφ ηελ πξνζρνιηθή ειηθία κέρξη ην εηθνζηφ δεχηεξν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. Ώπνηειείηαη απφ κηα
πεληακειή δηεπηζηεκνληθή νκάδα κε εθπαηδεπηηθφ εηδηθήο αγσγήο, ςπρνιφγν, θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ,
ινγνζεξαπεπηή θαη παηδνςπρίαηξν. (Λακπξνπνχινπ, 2008).
Εαηξνπαηδαγσγηθά Κέληξα (ΕΠΑ)
Σα Εαηξνπαηδαγσγηθά Κέληξα (ΕΠΑ) δηαγηγλψζθνπλ θαη αμηνινγνχλ ηηο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο
ησλ καζεηψλ θαη είλαη αξκφδηα γηα ηα εμαηνκηθεπκέλα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζα αθνινπζήζνπλ νη
καζεηέο. Ώθφκε αμηνινγνχλ καζεηέο άλσ ησλ δεθανθηψ εηψλ, νη νπνίνη δελ αμηνινγήζεθαλ ηα πξνεγνχκελα
έηε θαη ζηειερψλνληαη απφ κηα πεληακειή δηεπηζηεκνληθή νκάδα (Βγθχθιηνο Φ.251/16888ΐ6/9-2-2011).
Βηδηθή Αηαγλσζηηθή Βπηηξνπή Ώμηνιφγεζεο (ΒΑΒΏ)
Δ Βηδηθή Αηαγλσζηηθή Βπηηξνπή Ώμηνιφγεζεο (ΒΑΒΏ) είλαη αξκφδηα γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη
παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, νη νπνίνη θνηηνχλ ζε εηδηθά
ζρνιεία Δ επηηξνπή (ΒΑΒΏ) ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Αηεπζπληή ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο θαη κε ηε
ζπγθαηάζεζε ηνπ πιιφγνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ, απνηειείηαη θη απηή απφ κηα δηεπηζηεκνληθή
νκάδα. (Νφκνο 3699/2008).
Οη θνξείο απηνί θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ησλ κεγάισλ πφιεσλ θαη ηεο επαξρίαο κε δπζθνιία εμαηηίαο
ησλ ειιείςεσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ ζηειέρσζε απηψλ ησλ θέληξσλ (ΐιάρνπ θαη ζπλ. ζην
Γαθεηξνπνχινπ&Κιεθηνπξάο, 2004). Ώθφκε ε αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ απνηειεί ρξνλνβφξα δηαδηθαζία,
απνπζηάδεη ν ζπκβνπιεπηηθφο ηνπο ξφινο θαη ηα εμαηνκηθεπκέλα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα δελ εθαξκφδνληαη
κε ζπλέπεηα, κε απνηέιεζκα νη καζεηέο λα ράλνπλ ην δηθαίσκά ηνπο γηα ίζεο επθαηξίεο ζηελ εθπαίδεπζε
(πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, 2005 : πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, 2009).

Γνκέο Δηδηθήο Αγσγήο
Δ ζπκπεξίιεςε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζηα γεληθά ζρνιεία θαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζηελ
θαηάιιειε ζρνιηθή δνκή απνηεινχλ ηελ θαιχηεξε επηινγή Ώπηέο είλαη:

ρνιηθή ηάμε γεληθνχ ζρνιείνπ.

ρνιηθή ηάμε γεληθνχ ζρνιείνπ κε παξάιιειε ζηήξημε.
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Σκήκα έληαμεο.
ρνιηθέο Μνλάδεο Βηδηθήο Ώγσγήο θαη Βθπαίδεπζεο (ΜΒΏΒ). χκθσλα κε ηνλ λφκν 3699/2008 σο
ΜΒΏΒ νξίδνληαη:
α) πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε.
 Σα λεπηαγσγεία θαη ηα δεκνηηθά εηδηθήο αγσγήο.
β) δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.
 Σα γπκλάζηα θαη ηα ιχθεηα εηδηθήο αγσγήο.
 Σα εηδηθά επαγγεικαηηθά γπκλάζηα θαη ιχθεηα.
 Σα εξγαζηήξηα εηδηθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο (ΒΒΒΒΚ).
Βθπαίδεπζε ζην ζπίηη.
ρνιεία ή ηκήκαηα ζε ηδξχκαηα ή λνζνθνκεία (Πνιπρξνλνπνχινπ, 2003).

ρνιηθή θαη Κνηλσληθή πκπεξίιεςε
ρνιηθή ζπκπεξίιεςε νλνκάδνπκε ηε δηαδηθαζία ζηελ νπνία φια ηα παηδηά εθπαηδεχνληαη κε φζν ην
δπλαηφλ ιηγφηεξνπο πεξηνξηζκνχο θαη ρσξίο δηαθξίζεηο αλάκεζα ζηε γεληθή θαη ηελ εηδηθή εθπαίδεπζε(Striefel,
1985). χκθσλα κε ηελ Αηαθήξπμε ηεο αιακάλθαο (ΟΔΒ - UNESCO, 1994) ην γεληθφ ζρνιείν είλαη ν θχξηνο
ζηφρνο ηεο ζχγρξνλεο ςπρνπαηδαγσγηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο. Θα
πξέπεη φκσο απηφ λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα θαηάιιεια ππνζηεξηθηηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα θάζε
καζεηή, ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη επηθνηλσλία κε ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ
εθαξκνγή ηεο παηδνθεληξηθήο παηδαγσγηθήο, πνπ ζέβεηαη ηελ δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα θάζε
καζεηή (UNESCO, 1994).
Οη απφςεηο, νη αληηιήςεηο θαη ε ζηάζε ησλ καζεηψλ ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο επεξεάδνπλ
ζε κεγάιν βαζκφ ηελ επηηπρεκέλε ζπκπεξίιεςε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζην γεληθφ ζρνιείν. Σν ζρνιείν
γηα ηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο είλαη κηα επθαηξία γηα θνηλσληθνπνίεζε, πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη απνδνρή θαη
φρη κφλν έλαο ρψξνο φπνπ ζα απνθηήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο. Δ θνηλσληθή ζπκπεξίιεςε είλαη ην
απνηέιεζκα ηεο θνηλσληθνπνίεζεο φπνπ απνηειείηαη απφ ελέξγεηεο, νη νπνίεο αξρίδνπλ απφ ηελ εθπαίδεπζε πνπ
ζα ιάβεη ν καζεηήο κέρξη ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ηνπ (Φαζάο, 2009).

Ο ξφινο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ πκπεξίιεςε
Δ νηθνγέλεηα απνηειεί πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηελ ζπκπεξίιεςε ηνπ καζεηή κε εηδηθέο αλάγθεο,
θαζψο ην παηδί παίξλεη απφ απηή ηα πξψηα ηνπ εξεζίζκαηα. Οη γνλείο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ,
δίλνληάο ηνπ ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηα παηδηά ηνπο (Σζηκπηδάθε, 2007).
πκβάινπλ ζηελ ζσζηή αγσγή ησλ παηδηψλ ηνπο, βνεζψληαο ζην δηάβαζκα ησλ ζρνιηθψλ εξγαζηψλ
γηα ην ζπίηη, ζπκκεηέρνληαο βνεζεηηθά κέζα ζηελ ηάμε θαηά ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο θαη παίξλνληαο κέξνο ζε
πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο γνλέσλ (Κνπξκπέηεο, 2011).
Δ ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηελ νηθνγέλεηα θαη ην ζρνιείν θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ ζρνιηθή θαη
θνηλσληθή ζπκπεξίιεςε ηνπ καζεηή. Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ζα πξέπεη λα πξνσζεί ηνλ ακνηβαίν ζεβαζκφ,
ην κνίξαζκα ησλ επζπλψλ, ηελ ηζνδπλακία θαη ηζφηεηα ησλ ξφισλ, λα ιακβάλνπλ απφ θνηλνχ απνθάζεηο γηα ην
θαιφ ηνπ καζεηή θαη λα δέρνληαη ηελ βνήζεηα άιισλ ππεξεζηψλ φηαλ θξίλεηαη αλαγθαίν. Δ πεηπρεκέλε απηή
ζπλεξγαζία ζα πξνζθέξεη ζην παηδί πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα κάζεζε θαη ζπλαηζζεκαηηθή αζθάιεηα
(Πνιπρξνλνπνχινπ, 2004).
Βμίζνπ ζεκαληηθφο είλαη θαη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ν νπνίνο έξρεηαη αληηκέησπνο θαζεκεξηλά κε
δηάθνξα πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο πνπ αθνξνχλ ηελ εηδηθή εθπαίδεπζε ηνπ καζεηή κε ηδηαηηεξφηεηεο. Θα
πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεί ην έξγν ηνπ κε ππεπζπλφηεηα θαη αλζξσπηά λα θαηέρεη άξηηα παηδαγσγηθή θαηάξηηζε
ηφζν ζεσξεηηθή φζν θαη πξαθηηθή. Δ ζεσξεηηθή θαηάξηηζε ζηεξίδεηαη ζηελ θαηαλφεζε ησλ αξρψλ ηεο Βηδηθήο
Ώγσγήο, φπσο νη ζεζκνί, νη κνξθέο ζπκπεξίιεςεο θ.ά. Βλψ ε πξαθηηθή θαηάξηηζε αθνξά ηηο ζηάζεηο θαη ηε
ζπκπεξηθνξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, φπσο ε ππεπζπλφηεηα, νη αδπλακίεο ηνπ θαη ε θαηαιιειφηεηά ηνπ γηα ην
επάγγεικά ηνπ θ.ά. (Γψληνπ – ηδέξε, 2011).
Βθηφο απφ ηελ παηδαγσγηθή θαηάξηηζε ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θαη επαηζζεηνπνίεζε
ψζηε λα κελ επεξεάδεηαη ην εθπαηδεπηηθφ ηνπ έξγν απφ ηηο θνηλσληθέο πξνθαηαιήςεηο. Ώπηφ ζα έρεη σο
απνηέιεζκα λα επεξεαζηεί θαη ν καζεηήο κηαο θαη ν δάζθαινο είλαη ν πξψηνο θνξέαο ηεο ζρνιηθήο κάζεζεο θαη
θνηλσληθήο δηθηχσζεο ηνπ παηδηνχ (Σδνπξηάδνπ& Μπάξκπαο, 2001).
Ώθφκε γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθφηεξν ην έξγν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη θαιχηεξε ε επηθνηλσλία ηνπ κε
ηνπο καζεηέο ηνπ, ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ελζπλαίζζεζε θαη θαηαλφεζε. Δ ζπκβνπιεπηηθή δηάζηαζε ηνπ
δαζθάινπ ζα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα απνθηήζνπλ απηνεθηίκεζε, λα απνθεχγνπλ παξεθθιίλνπζεο
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ζπκπεξηθνξέο, λα αλαπηχμνπλ καζεηηθέο δεμηφηεηεο θαη λα έρνπλ ςπρνινγηθή ππνζηήξημε (Υαηδερξήζηνπ,
2003).
Ο εθπαηδεπηηθφο αθνινπζεί θάπνηεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε εθπαίδεπζε
ησλ καζεηψλ. Ώπηέο είλαη ε αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ, ε πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο
αλάκεζα ζηνπο καζεηέο θαη αλάκεζα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηνπο καζεηέο, ε πξνζθνξά θηλήηξσλ γηα ελεξγή
ζπκκεηνρή ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ε ελίζρπζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ καζεηψλ
(Μαηζαγγνχξαο&ΐέξδεο, 2003).
Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα αμηνινγήζεη
ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη απηέο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάινγεο πεξηπηψζεηο
(Schaffner&BuswellinSteinbeck&Stainbeck, 1996).Ο εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππ‟ φςηλ ηνπ ηα
ελδηαθέξνληα θαη ηηο πξνεγνχκελεο γλψζεηο ηεο ηάμεο ηνπ θαη λα νξγαλψλεη αλάινγα ην πξφγξακκά ηνπ, λα
απηνζρεδηάδεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο θαη λα παξνηξχλεη ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ
(Μαηζαγγνχξαο 1999). Ώθφκε είλαη ζεκαληηθή ε αμηνιφγεζε, κηα δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο δηαπηζηψλεηαη ν
βαζκφο ζηνλ νπνίν έρεη εκπεδσζεί ε δηδαζθαιία απφ ην καζεηή θαη έρεη ζθνπφ ηελ αλαηξνθνδφηεζε θαη ησλ
θαζνξηζκφ ησλ δηδαθηηθψλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ (King – SearsinMitcherr, 2004).

Πξνηάζεηο-πκπεξάζκαηα
Δ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηε ρψξα καο έρεη θάλεη θάπνηα ζεκαληηθά βήκαηα πξνφδνπ
ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, σζηφζν θπζηθά ππνιείπνληαη λα γίλνπλ αθφκα πνιιά γηα λα θηάζνπκε ζην ζεκείν λα
ζεσξνχκε πσο ππάξρεη ηζφηηκε ζπκκεηνρή ησλ αλαπήξσλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα αιιά θαη ζηελ θνηλσλία
γεληθφηεξα (Υξηζηνθνξάθε, n.d.).
Οη ειιείςεηο ηεο λνκνζεζίαο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο
ζπκπεξίιεςεο θα ε ζχγθξνπζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ηδενινγηψλ, νδεγνχλ ζηε δεκηνπξγία ελφο ράζκαηνο αλάκεζα
ζηελ ζεσξία ηεο ζπκπεξίιεςεο θαη ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ. Βπνκέλσο ζα πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί ε
ζπκπεξίιεςε σο ζεκειηψδεο αμίσκα θαη λα μεπεξαζηνχλ ηα εκπφδηα ψζηε λα ππάξμεη νπζηαζηηθή ζηήξημε θαη
ηζφηηκε εθπαίδεπζε γηα φινπο.
Σέινο κειινληηθέο πηζαλέο ζπδεηήζεηο ζα ήηαλ:
1) ηα θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα ηζρχνπλ γηα ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ή εμαηνκηθεπκέλεο πεξηπηψζεηο
παηδηψλ κε κεηνλεμίεο ψζηε λα γίλεη επηηπρήο ε εθπαίδεπζή ηνπο ζε γεληθά ζρνιεία.
2) ν ηξφπνο ζρεδηαζκνχ ελφο πξνγξάκκαηνο θνηλήο απνδνρήο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ παηδηψλ κε
αλαπεξίεο ζηα γεληθά ζρνιεία. Δ ζπκπεξίιεςε πξέπεη λα γίλεηαη βάζεη αξρψλ, θαλφλσλ θαη πξνγξακκάησλ, ηα
νπνία είλαη απνδεθηά απ' ην ζχλνιν ησλ παξαγφλησλ ηεο εθπαίδεπζεο. Έηζη ε εκπεηξία ζα ζεσξείηαη θνηλή θαη
ρξήζηκε γηα φινπο.
3) Ο ηξφπνο ζρεδίαζεο θαη εθαξκνγήο ελφο πξνγξάκκαηνο ζχλδεζεο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ κε
δπζθνιίεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο. νβαξφ πξφβιεκα ησλ αηφκσλ απηψλ είλαη ε επαγγεικαηηθή ηνπο
απνθαηάζηαζε. Βπνκέλσο έλα ηέηνην πξφγξακκα ζα ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε ηνπ ηειηθνχ ζθνπνχ θαη ησλ
επηκέξνπο επηδηψμεσλ ηεο εηδηθήο αγσγήο.
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Δ αλάπηπμε ησλ ΣΠΒ ζπλέβαιε θαηαιπηηθά σζηε λα κπνξνχλ λα αλαπαξαζηνχλ φια ηα εηδή ησλ
πιεξνθνξηψλ νπηηθά (νπηηθνπνίεζε). Ο φξνο νπηηθνπνίεζε αλαθέξεηαη γηα λα απνδψζεη γεληθά ηε ρξήζε
νπηηθψλ κέζσλ ψζηε λα θαηαζηεί πην εχγισηην έλα ζέκα. Μπνξνχκε δειαδή λα κεηαζρεκαηίζνπκε αξηζκεηηθά
δεδνκέλα ζε ζηαηηθέο ή δπλακηθέο εηθφλεο δχν ή ηξηψλ δηαζηάζεσλ. Tα Infographics είλαη έλαο ηξφπνο
παξνπζίαζεο ηεο πιεξνθνξίαο, ν νπνίνο κέζσ ηεο νπηηθνπνίεζεο, αθεγείηαη ην γεγνλφο (πιεξνθνξίεο θαη
δεδνκέλα) κε εηθφλεο θαη ιέμεηο θαη έρεη ζηφρν ηε ζπληνκφηεξε θαη θαιχηεξε θαηαλφεζή ηνπ.Ώπηφ είλαη
ηδηαίηεξα σθέιηκν γηα ηε δηδαζθαιία πιεζψξαο καζεκάησλ φπσο είλαη ηα καζεκαηηθά (γξαθηθέο παξαζηάζεηο),
εηδηθά καζήκαηα (πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε), ε γεσγξαθία (ράξηεο, άηιαληεο), ε ηζηνξία (ηζηνξηθνί ράξηεο,
άηιαληεο) θνθ. Δ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη κηα εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε ζην δηδαθηηθφ αληηθείκελν ηεο
Γεσγξαθίαο ηεο η‟ Αεκνηηθνχ. Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη νη κηθξνί
καζεηέο λα εληνπίζνπλ θαη λα αλαγλσξίζνπλ ηηο κεγαιχηεξεο νξνζεηξέο πνπ θαιχπηνπλ ην έδαθνο ηεο Βπξψπεο
θαη λα κάζνπλ λα θαηαγξάθνπλ θαη λα αμηνπνηνχλ πιεξνθνξίεο γηα ηα θξάηε ζηα νπνία εθηείλνληαη. Μέζα απφ
έλα πξσηνπνξηαθφ νπηηθφ εξγαιείν, εμεηάδεηε ε ρξήζε ησλ Infographics (πιεξνθνξηαθά γξαθήκαηα), σο λέν
δηδαθηηθφ εξγαιείν//νδεγφ κέζα ζηε ηάμε. Σα Infographics παξέρνπλ ζηνλ αλαγλψζηε επράξηζηε θαη θαηαλνεηή
ελεκέξσζε ζπλδπάδνληαο δεδνκέλα κε γξαθηθή απεηθφληζε.
Λέμεηο Κιεηδηά: Infographics, νπηηθνπνίεζε πιεξνθνξίαο, εθπαίδεπζε θαη ΣΠΒ
Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΟΠΣΗΚΟΠΟΗΖΖ
Δ έλλνηα ηνπ νπηηθνχ αιθαβεηηζκνχ έρεη εμεηαζηεί θαη πξνζδηνξηζηεί θαηά θαηξνχο απφ πνιινχο
κειεηεηέο, πεξηγξάθνληαο ηνλ φξν απφ δηάθνξεο νπηηθέο γσλίεο. Τπάξρνπλ ινηπφλ δηάθνξνη νξηζκνί απφ ηελ
επνρή ηνπ Debes (1969), ν νπνίνο ηνλ πξνζδηφξηζε, ιέγνληαο πσο ε νπηηθή παηδεία απνηειεί κηα νκάδα νπηηθψλ
ηθαλνηήησλ, πνπ κπνξεί έλαο άλζξσπνο λα αλαπηχμεη ελψ βιέπεη, ελζσκαηψλνληαο ηαπηφρξνλα θαη άιιεο
αηζζεηεξηαθέο εκπεηξίεο. Δ αλάπηπμε απηψλ ησλ ηθαλνηήησλ είλαη ζεκειηψδεο γηα ηελ θαλνληθή αλζξψπηλε
κάζεζε. Πξνζζέηεη πσο φηαλ αλαπηχζζνληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο, δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζε έλα
πξφζσπν λα δηαθξίλεη θαη λα εξκελεχζεη ηηο νξαηέο ελέξγεηεο, αληηθείκελα, ζχκβνια, θπζηθά ή αλζξψπνπ πνπ
ζπλαληά ζην πεξηβάιινλ ηνπ. Δ δεκηνπξγηθή ρξήζε απηψλ ησλ ηθαλνηήησλ επηηξέπεη ηελ επηθνηλσλία κε
άιινπο, θαζψο θαη λα θαηαλνήζεη θαη λα απνιαχζεη ηα αξηζηνπξγήκαηα ηεο νπηηθήο επηθνηλσλίαο. Μεηά ηνλ
Debes αθνινπζνχλ θαη άιινη εξεπλεηέο, νη Brill, Kim θαη Branch (2000), νη νπνίνη έξρνληαη λα ζπκπιεξψζνπλ
ηα ιεγφκελά ηνπ, ππνδειψλνληαο πσο νη ππνζέζεηο ηνπ νπηηθνχ αιθαβεηηζκνχ είλαη φηη νη εηθφλεο κεηαδίδνπλ
θάπνην λφεκα θαη κέζα ζε απηφ ε παηδεία ζεκαίλεη φηη είλαη ζε ζέζε λα δηαβάδνπλ θαη λα ζπλζέηνπλ. Δ έλλνηα
ηνπ νπηηθνχ γξακκαηηζκνχ πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν δπλαηνηήησλ, κέζα απφ ηηο νπνίεο ην άηνκν είλαη ζε ζέζε
λα εληνπίδεη, λα εξκελεχεη, λα αμηνινγεί, λα ρξεζηκνπνηεί θαη λα δεκηνπξγεί εηθφλεο θαη νπηηθά κέζα (ACRL,
2011). Ο Schiller (1987), αλαθέξεη φηη θάζε νπηηθφ κέζν (π.ρ. ππνινγηζηέο, βίληεν, εθηππψζεηο θ.ιπ.) έρεη ηε
δηθή δνκή θαη ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο γηα κάζεζε, κε ηνλ Dondis (1973) λα ζπκθσλεί καδί ηνπ,
ζπκπιεξψλνληαο πσο απηά ηα ζσξεπηηθά εληζρχνπλ θαη εκπινπηίδνπλ ηαπηφρξνλα ηελ νπηηθή γξαθή. Βπηπιένλ,
ε Dr Anne Bamford (2003) ζε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ζην Παλεπηζηήκην Σερλνινγίαο ηνπ Sydney,
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αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά πσο ν νπηηθφο γξακκαηηζκφο πεξηιακβάλεη πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο
νπηηθήο επηθνηλσλίαο, φπσο: αληηθείκελα, ρεηξνλνκίεο, ζεκεία θαη ζχκβνια. Βλψ αλαθέξεη πσο φια απηά ηα
ζπζηήκαηα νπηηθψλ ζεκάησλ βξίζθνληαη παληνχ, γηα παξάδεηγκα, ε ηαηλία, νη εθζέζεηο, ηα παηρλίδηα ζηνλ
ππνινγηζηή, ε δηαθήκηζε, ηα δεκφζηα κλεκεία, ε θσηνγξαθία, ε αξρηηεθηνληθή θαη ε ηέρλε.
Έλα βαζηθφ ζηνηρείν ηεο δέζκεπζεο κε ην θείκελν, ηελ θαηαλφεζε θαη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ είλαη ε
δεκηνπξγία νπηηθψλ εηθφλσλ ή ηαηληψλ κπαινχ (Wilhelm, 2004). Βπηπιένλ, φπσο αλαθέξνπλ νη Gambrell &
Koskinen (2002), Keene & Zimmermann (1997) θαη Wilhelm (1995), κέζα απφ ηελ απεηθφληζε θαη ηε
δεκηνπξγία νπηηθψλ ζηνηρείσλ είλαη ζε ζέζε νη καζεηέο λα δηαβάζνπλ, λα απαληήζνπλ, λα αλαιχζνπλ, λα
νξγαλψζνπλ θαη λα αληηπξνζσπεχζνπλ ηε κάζεζε πνπ ιακβάλεη ρψξα. χκθσλα κε ηνπο νπνίνπο, νη
ζηξαηεγηθέο απεηθφληζεο, κπνξνχλ λα θάλνπλ ηα εμήο:






Να εληζρχζνπλ ηα θίλεηξα, ηε δέζκεπζε θαη ηελ απφιαπζε ηεο αλάγλσζεο
Να βπζίζνπλ ηνπο ζπνπδαζηέο ζε πινχζηεο ιεπηνκέξεηεο ηνπ θεηκέλνπ
Να βειηηψζνπλ ηε γξακκαηηθή θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ
ηε θαηαζθεπή γλψζεσλ θφληνπ
ΐνεζάλε ζηνλ εληνπηζκφ ζεκαληηθψλ ιεπηνκεξεηψλ γηα ηε δεκηνπξγία ζπκπεξαζκάησλ,
επεμεξγαζηψλ θαη κνηίβσλ ζε πνιιαπιά θείκελα
 ΐνεζάλε ζηελ επίιπζε ησλ ρσξηθψλ θαη ιεθηηθψλ πξνβιεκάησλ
 ΐειηηψλεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αλαγλψζηε λα κνηξάδεηαη, λα επηθξίλεη θαη λα αλαζεσξεί απηφ
πνπ έρεη κάζεη κε άιινπο
Μέζα ζε φια απηά ζπκθσλεί θαη ν Case – Gant (1973), ν νπνίνο ραξαθηεξίδεη ηελ νπηηθή παηδεία ζαλ
κηα νκάδα δεμηνηήησλ, πνπ επηηξέπνπλ ζηα άηνκα λα ζπλζέηνπλ, λα εξκελεχνπλ θαη λα δηαβάδνπλ νπηηθά
κελχκαηα ζηηο πξνζσπηθέο ζρέζεηο. Βλψ, ν Bumark (2002) δηεπθξηλίδεη ιέγνληαο πσο ε νπηηθή παηδεία είλαη ε
ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα θαηαλνεί θαη λα παξάγεη νπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη λα ηηο ρξεζηκνπνηεί γηα λα
θαηαζηήζεη ηελ επηθνηλσλία απνηειεζκαηηθφηεξε. πσο θαη κε ηηο παξαδνζηαθέο γξαθέο, έηζη θαη ν ςεθηαθφο
νπηηθφο αιθαβεηηζκφο απνηειεί ηελ ηθαλφηεηα δεκηνπξγίαο θαη θαηαλφεζεο νξηζκέλσλ ηχπσλ πιεξνθνξηψλ, ζε
απηή ηε πεξίπησζε ηεο νπηηθήο πιεξνθνξίαο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηνλ ππνινγηζηή. πγθεθξηκέλα, νξίδεηαη ε
ηθαλφηεηα ηνπ ςεθηαθνχ νπηηθνχ αιθαβεηηζκνχ σο εμήο (Spalter & Dam, 2008): Ώμηνινγεί θξηηηθά ηα ςεθηαθά
νπηηθά πιηθά (δηζδηάζηαηα, ηξηζδηάζηαηα (3D), ζηαηηθά θαη θηλνχκελα), ιακβάλεη απνθάζεηο κε βάζε ηηο
ςεθηαθέο νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο δεδνκέλσλ θαη ηδεψλ θαη γίλεηαη ρξήζε ππνινγηζηψλ γηα ηε δεκηνπξγία
απνηειεζκαηηθψλ νπηηθψλ επηθνηλσληψλ.
ΟΠΣΗΚΖ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ
Δ νπηηθή θνπιηνχξα απνηειεί έλαο λένο δηεπηζηεκνληθφο φξνο, ν νπνίνο έρεη αλαιπζεί θαη κειεηεζεί
εθηελψο απφ δηάθνξνπο εξεπλεηέο ηνπ θαιιηηερληθνχ ρψξνπ θαη φρη κφλν. Ο Eisner (2001),αλαθέξεη πσο πνιινί
εθπαηδεπηηθνί ηεο ηέρλεο ηνλ ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα πεξηγξάςνπλ ηελ θχξηα εζηίαζή ηνπο ζηε κειέηε ηεο
νπηηθήο θνπιηνχξαο θαη φρη ηεο ηέρλεο. Σν ελδηαθέξνλ ηεο νπηηθήο θνπιηνχξαο θαίλεηαη λα απαζρνιεί πνιινχο
κειεηεηέο, κε ηνλ φξν λα πνηθίιιεη αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ αληηθεηκέλνπ. Γηα παξάδεηγκα, ν Dobbs (1998),
ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν νπηηθή θνπιηνχξα, θάλνληαο αλαθνξά ζε πίλαθεο δσγξαθηθήο, γιππηά ζρέδηα,
αξρηηεθηνληθή, ηαηλίεο θ.ιπ.. Βλψ, γηα φινπο ηνπο άιινπο πνπ θάλνπλ αλαθνξά ζην ζπγθεθξηκέλν φξν είλαη ην
«ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ» γηα ηνπο ηφπνπο ηεο ζχγρξνλεο πνιηηηζηηθήο εκπεηξίαο, ηα βηληενπαηρλίδηα, ηελ
ηειεφξαζε, ην Ίληεξλεη, ηα ζεακαηηθά πάξθα θ.ιπ. πσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά θαη ν Dunkum (1991), ην
νπηηθφ αιθάβεην επηθεληξψλεηαη ζηελ εηθφλα σο θείκελν, ελψ ε θχζε ηεο νπηηθήο θνπιηνχξαο αζρνιείηαη
θπξίσο κε ηα θείκελα ησλ θεηκέλσλ, ηηο πξαγκαηηθέο πιηθέο ζπλζήθεο παξαγσγήο, δηαλνκήο θαη ρξήζεο ηεο
εηθφλαο. Ο Mitchell (1995) γηα παξάδεηγκα, ν νπνίνο ήηαλ έλαο απφ ηνπο πξψηνπο πνπ κειέηεζε απηφ ην
δήηεκα, ζπλφςηζε φιεο εθείλεο ηηο εληάζεηο πνπ είλαη εγγελείο ζηελ αλάπηπμε ελφο ιεηηνπξγηθνχ νξηζκνχ ηεο
νπηηθήο θνπιηνχξαο, δειψλνληαο φηη πξέπεη λα ππνινγηζηεί «κε εθείλα ηα ηκήκαηα ηνπ πνιηηηζκνχ πνπ
βξίζθνληαη έμσ απφ ην νπηηθφ θαη εθείλα ηα ηκήκαηα ηνπ νπηηθνχ πνπ βξίζθνληαη έμσ απφ ηνλ πνιηηηζκφ».
Ο Van Heusden (2004, 2007, 2009a,2009b,2010), δηαθξίλεη ηέζζεξα ζηάδηα γχξσ απφ ηελ νπηηθή
θνπιηνχξα, ηα νπνία αληηπξνζσπεχνπλ κηα ζεηξά δεμηνηήησλ πνπ κπνξνχλ λα δηδαρζνχλ θαη λα εθπαηδεπηνχλ,
γηα παξάδεηγκα κέζα ζηε ηάμε, γηα λα αλαπηπρζεί ε επίζεκε ζθέςε ησλ παηδηψλ. Σν πξψην ζηάδην είλαη ε
αληίιεςε. Οη αηζζήζεηο καο ζπιιέγνπλ δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο δεδνκέλσλ, ελψ ε ελαζρφιεζε κε απηφ πνπ
αθνχκε, βιέπνπκε, κπξίδνπκε θαη γεπφκαζηε, απνηειεί ην βαζηθφ καο θίλεηξν γηα ηνλ πνιηηηζκφ, δειαδή ηε
βάζε γηα κηα απηφλνκε κλήκε (κηα αλαπαξάζηαζε), ε νπνία κπνξεί λα ζπλδεζεί κε λέεο αληηιήςεηο. Σν δεχηεξν
ζηάδην είλαη ε θαληαζία. Μηα Ααληθή εξεπλεηηθή κνλάδα ζην παλεπηζηήκην ηεο Κνπεγράγεο κε ηνπο Illeris,
Buhl & Flensborg (2002), αλέπηπμε κηα έξεπλα ζηνλ ηνκέα ηεο νπηηθήο εθπαίδεπζεο, ζηφρνο ηεο νπνίαο ήηαλ ε
κειέηε ζε βάζνο ηεο έλλνηαο ηνπ νπηηθνχ πνιηηηζκνχ ζε ζρέζε κε ηηο εθπαηδεπηηθέο πξνθιήζεηο πνπ
αληηκεησπίδεη ν πξφζθαηνο λεσηεξηζκφο. Πην αλαιπηηθά, ε ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή νκάδα ζέιεζε λα
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δηαθνξνπνηήζεη ηελ έλλνηα ηεο νπηηθήο θνπιηνχξαο κέζα απφ ηξεηο δηαθνξεηηθέο αιιειέλδεηεο ηδέεο: ηα νπηηθά
θαηλφκελα, ηα νπηηθά γεγνλφηα θαη ηελ νπηηθή θνπιηνχξα σο ζηξαηεγηθή πξνβιεκαηηζκνχ. πγθεθξηκέλα, ε
έλλνηα ησλ νπηηθψλ θαηλνκέλσλ πεξηιακβάλεη έλα επξχ θάζκα εηθφλσλ, αληηθεηκέλσλ θαη ηνπνζεζηψλ, γηα
παξάδεηγκα θσηνγξαθίεο, δηαθεκίζεηο, ηειενπηηθέο εθπνκπέο, γξαθηθέο δηεπαθέο ρξεζηψλ, γιππηά, ηνπία θ.ιπ..
ΟΠΣΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ
Ο Boutwell (1962), αλαθέξεη ζε έθζεζή ηνπ πσο ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο (εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά,
ξαδηφθσλν, ηειεφξαζε, θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο θαη θσκηθά βηβιία), ζπρλά δίλνπλ ηελ εληχπσζε κηαο
κεγάιεο δχλακεο πέξα απφ ηνλ αλζξψπηλν έιεγρν. Βλψ ε
George (2002), θάλεη κηα θνηλή αλαθνξά ζε δπν
εθζέζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ νπηηθή επηθνηλσλία, ιέγνληαο πσο: ν γξακκαηηζκφο ζεκαίλεη θάηη πεξηζζφηεξν απφ
ιέμεηο θαη ην νπηηθφ αιθάβεην ζεκαίλεη θάηη παξαπάλσ απφ ην παηρλίδη. Ο Harcourt Brace Jovanovich ην 1972,
πξνζεγγίδεη δηαθνξεηηθά ηελ έλλνηα ηεο νπηηθήο επηθνηλσλίαο, δεκνζηεχνληαο έλα κνληέξλν θείκελν κε ηίηιν:
Joseph Frank‟s You, ην πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ γξάθηεθε κε θσηνγξαθίεο, πίλαθεο δσγξαθηθήο, δηαθεκίζεηο,
ζρέδηα θαη γξαθηθά ζρέδηα. Δ βαζηθή ινηπφλ παξαδνρή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεηκέλνπ ήηαλ πσο ν θάζε καζεηήο
μερσξηζηά, είλαη έλα άηνκν πνπ έρεη θάηη λα πεη θαη θπζηθά κπνξεί λα βξεη κηα θσλή κε ηελ νπνία είλαη ζε ζέζε
λα ην πεη (Meyers, 1980). Βλψ ε εξεπλήηξηα Hart (1977), ζπκπιεξψλεη ζε έθζεζή ηεο, πεξηγξάθνληαο θαη
αλαιχνληαο εξγαιεία κε ηα νπνία κπνξεί λα αλαπηπρζεί ε νπηηθή επηθνηλσλία, ιέγνληαο πσο ε ρξήζε κηαο
ζεηξάο απφ παξερφκελεο θηγνχξεο, δίλεη ηελ ηθαλφηεηα ζην παηδί λα δεκηνπξγήζεη ην δηθφ ηνπ βηβιίν ηζηνξηψλ
έηζη ψζηε λα επηθνηλσλήζεη δεκηνπξγηθά κε άιινπο κέζσ ηνπ εηθνλνγξαθηθνχ παηρληδηνχ.
Δ εξεπλήηξηα Flewitt (2006), κέζα απφ κηα κειέηε ηεο, αλαθέξεη ηε δπλακηθή ρξήζε ηνπ βίληεν γηα ηε
ζπιινγή νπηηθψλ δεδνκέλσλ ζηελ έξεπλα γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη πξνηείλεη ηαπηφρξνλα φηη ε ρξήζε ησλ
νπηηθψλ ηερλνινγηψλ γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ είλαη ζε ζέζε λα δψζεη λέεο γλψζεηο ζρεηηθά κε ηελ
αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ παηδηψλ ζηελ ηάμε. Κιείλνληαο, ν Lester (2006), θάλεη ιφγν γηα ηε ζπληαθηηθή
ζεσξία ηεο νπηηθήο επηθνηλσλίαο κε ηε ζεηξά ηνπ, ιέγνληαο πσο: «Βάλ νη εηθφλεο δελ απνηεινχλ κηα γιψζζα
θαζψο δελ ππάξρεη αιθάβεην πνπ λα πξνζδηνξίδεηαη θαη λα αλαπαξάγεηαη εχθνια ή επεηδή φια εθείλα ηα
ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ κηα εηθφλα δελ αθνινπζνχλ κηα ζπγγξαθηθή, γξακκηθή ξνή, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο
εηδηθνχο ζπκθσλνχλ πσο νη εηθφλεο απνηεινχλ κηα ζπιινγή ζεκείσλ, κέζα απφ ηα νπνία δεκηνπξγείηαη κηα
γιψζζα φηαλ δηαβάδεηαη ζην κπαιφ».
ΓΡΑΦΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ
χκθσλα κε ηε Jennifer Cole Phillips, αθφκα θαη ε πην ηζρπξή γιψζζα είλαη άρξεζηε ρσξίο ηελ
ηθαλφηεηα λα εκπιέθεηαη ζε έλα δσληαλφ πιαίζην. Ο Dwiggins ην 1922, ήηαλ ν πξψηνο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ηνλ
φξν γξαθηθφο ζρεδηαζκφο ζην έξγν ηνπ ζρεηηθά κε ηα ζρέδηα βηβιίσλ ( Lester, 2002). Ο Hollis (1994) θαη νη
Moore & Dwyer (1994), νξίδνπλ ην γξαθηθφ ζρέδην σο κηα κνξθή νπηηθήο επηθνηλσλίαο, ελψ ν Hollis
ζπκπιεξψλεη ραξαθηεξηζηηθά πσο πξφθεηηαη γηα "κηα επηρείξεζε πνπ θάλεη ή επηιέγεη ζήκαηα, ηα νπνία
ηαθηνπνηεί ζε κηα επηθάλεηα, έηζη ψζηε λα κεηαδψζεη κηα ηδέα". Βπίζεο, ν Newark (2002), νξίδεη ηνλ γξαθηθφ
ζρεδηαζκφ σο θάηη παγθφζκην, εμεγψληαο πσο πξφθεηηαη γηα έλα ζηνηρείν, ην νπνίν βξίζθεηαη παληνχ γχξσ καο,
ελψ ζπκπιεξψλεη ιέγνληαο πσο ην γξαθηθφ ζρέδην, είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη κηα ζεηξά απφ ιεηηνπξγίεο, νη
νπνίεο ηαμηλνκνχλ, ελεκεξψλνπλ, δηαθνξνπνηνχλ θαη δξνπλ ζηα άηνκα,. Έξρεηαη κε ηε ζεηξά ηνπ θαη ν Kalman
(1991), λα πξνηείλεη έλα πνιχ επξχ νξηζκφ ηνπ γξαθηθνχ ζρεδηαζκνχ, ιέγνληαο πσο πξφθεηηαη γηα έλα κέζν
επηθνηλσλίαο πνπ ζπλίζηαηαη ζηε ρξήζε ιέμεσλ θαη εηθφλσλ ζρεδφλ παληνχ πάλσ ζηα πεξηζζφηεξα πξάγκαηα.
Βλψ ηαπηφρξνλα, νη Jobling & Crowley (1996), δηαπηζηψλνπλ επίζεο έλα εμίζνπ ζεκαληηθφ ζηνηρείν, ιέγνληαο
πσο ν γξαθηθφο ζρεδηαζκφο είλαη κηα κνξθή νπηηθήο θνπιηνχξαο, κηα κνξθή πνιηηηζκνχ. Σν γξαθηθφ ζρέδην
αλαθέξεηαη ζε ηδενινγηθέο αμίεο θαη πνιηηηζηηθέο ζηάζεηο (Drucker, 1999). χκθσλα κε ηνλ νπνίν, ε ηδέα ηνπ
δεκηνπξγνχ δείρλεη φηη ην γξαθηθφ ζρέδην αλαπαξάγεη θαη εθθξάδεη ζπλάκα πνιηηηζκηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη
έλλνηεο πνπ ζπλίζηαληαη ζε πεξηερφκελν εηθφλαο. Σέινο, ν Heskett (2005), ζπκπιεξψλεη πσο νη νπηηθέο εηθφλεο
επεξεάδνπλ ηηο αηζζήζεηο ηφζν ζεηηθά φζν θαη αξλεηηθά, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ελεκεξψλνπλ, λα θαηεπζχλνπλ,
λα επεξεάδνπλ, λα δηεγείξνπλ, λα ζπγρένπλ θαη λα εμαγλίδνπλ. Μέζα ζην ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ ινηπφλ, ε
επηθνηλσλία απαηηεί ζρεδηαζκφ θαη αλαδεηά δεκηνπξγηθέο θαη εληππσζηαθέο ιχζεηο ζε έληππα κέζα, θηλνχκελε
εηθφλα θαη δηαδξαζηηθά κέζα.

INFOGRAPHICS
Δ ζχγρξνλε Απηηθή θνηλσλία απηνχ ηνπ πνιηηηζκνχ, κέζσ ηεο ππεξνρήο ηνπ νπηηθνχ πνιηηηζκνχ,
γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη νη εηθφλεο βξίζθνληαη ζην επίθεληξν, κέζα απφ ηηο νπνίεο δηακνξθψλνληαη νη νθζαικηθέο
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θνηλσλίεο (Parsa, 2007). πσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ν Uyan Dur (2014), ηα Infographics αληαπνθξίλνληαη
απηή ηελ επνρή ζε κηα ζεκαληηθή αλάγθε, ζηελ νπνία ε νπηηθή επηθνηλσλία είλαη πνιχ ζεκαληηθή. Δ πην
γλσζηή θξάζε: "Μηα εηθφλα αμίδεη ρίιηεο ιέμεηο". Σα Infographics απεηθνλίδνπλ γξαθηθά ηελ πιεξνθνξία, ηα
δεδνκέλα ή ηηο γλψζεηο, έηζη ψζηε λα θαηαλνεζνχλ θαη λα ελζσκαησζνχλ γξήγνξα θαη κε ζαθήλεηα νη δχζθνιεο
πιεξνθνξίεο. (Newsom & Haynes, 2004 θαη Smiciklas, 2012). Βάλ ηα δεδνκέλα θσδηθνπνηνχληαη ζε νπηηθέο
κνξθέο, ν αλζξψπηλνο εγθέθαινο έρεη κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα λα εληνπίδεη θαη λα θαηαλνεί ηηο ζρέζεηο θαη ηα
πξφηππα (Cleveland, 1994). Ο ζπλδπαζκφο ησλ δεδνκέλσλ κε ην ζρεδηαζκφ, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε άηνκα θαη
νξγαληζκνχο λα κεηαθέξνπλ ζχληνκα κελχκαηα ζην θνηλφ ηνπο (Smiciclas, 2012). Ο νξηζκφο ηνπ Infographic
ινηπφλ είλαη: "Δ ρξήζε ππνζηεξηδφκελσλ δηαδξαζηηθψλ νπηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ δεδνκέλσλ απφ ηνλ
ππνινγηζηή, έηζη ψζηε λα εληζρπζεί ε γλψζε ( Card, Mackinlay & Shneiderman, 1999). πσο αλαθέξνπλ νη
Harrison, Reinecke θαη Chang (2015),ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία απνηεινχλ έλαλ ζπλδπαζκφ ζηνηρείσλ
απεηθφληζεο δεδνκέλσλ κε ην ζρεδηαζκφ, ελψ έρνπλ γίλεη έλα δεκνθηιέο κέζν δηάδνζεο ησλ δεδνκέλσλ. Σα
Infographics απνηεινχλ κέξνο ηεο απεηθφληζεο ησλ δεδνκέλσλ. Βπίζεο, νη νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο δεδνκέλσλ
θαη πιεξνθνξηψλ απνηεινχληαη απφ ηξία θχξηα κέξε. Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα ην νπηηθφ, ην πεξηερφκελν θαη ηε
γλψζε. 1) Οπηηθά ζηνηρεία: ρξψκαηα, εηθνλίδηα, ράξηεο, γξαθηθά θ.ιπ. 2) ηνηρεία πεξηερνκέλνπ: γεγνλφηα,
ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ρξνλνδηαγξάκκαηα, θείκελα, αλαθνξέο θ.ιπ. θαη 3) Γλψζε: ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ
έθθξαζε ησλ ηζηνξηψλ ή ησλ κελπκάησλ (Thatcher, 2012). Βπηπιένλ, κέζα απφ ηε ρξήζε ησλ Infographic, ε
πιεξνθνξία θαζίζηαηαη πην ειθπζηηθή κε επθνιφηεξε θαηαλφεζε, παξνπζηάδνληαο πνιχηηκεο ηδέεο θαη
πξνζειθχνληαο ηελ πξνζνρή ηνπ θνηλνχ κέζα απφ πεηζηηθέο θαη αμέραζηεο πιεξνθνξίεο (Blueprint, 2013). ηε
παξαθάησ εηθφλα (εηθ.1) πεξηγξάθεηαη έλα απφ ηα γεγνλφηα ηεο USA TODAY, ελψ ε παξνπζίαζε ησλ
δεδνκέλσλ αθνξά ηελ πνζφηεηα ησλ δπκαξηθψλ πνπ θαηαλαιψλνληαη ζηηο ρψξεο.

Βηθ.1 The USA TODAY Snapshots infographic: Δ πνζφηεηα ηεο θαηαλάισζεο ησλ δπκαξηθψλ.
TA INFOGRAPHICS Χ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΜΑΘΖΖ
Δ ξαγδαία εμέιημε ζηηο ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο έρεη δεκηνπξγήζεη πιένλ
λέεο πξνθιήζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο ςεθηαθήο παηδείαο, κέζσ ηεο νπνίαο είλαη απαξαίηεηε ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ
νπηηθήο επηθνηλσλίαο (Osterman, 2013). Κάπνπ εδψ έξρεηαη λα ζπκπιεξψζεη ηελ παξαπάλσ αλαθνξά ν
Lambert (2008), ιέγνληαο πσο ζηηο κέξεο καο νη ρξήζηεο πξνθεηκέλνπ λα πινεγεζνχλ κε επηηπρία ζηνλ ηζηφ,
θαηαλνψληαο θαη αμηνινγψληαο ηφζν ηηο γξαθηθέο πιεξνθνξίεο φζν θαη ηα κελχκαηα πνιπκέζσλ, πξέπεη λα
δηαζέηνπλ δεμηφηεηεο ςεθηαθήο παηδείαο. Γηα ηνπο καζεηέο ηνπ 21 νπ αηψλα είλαη αλαγθαίεο νη νπηηθέο
ηθαλφηεηεο ςεθηαθνχ γξακκαηηζκνχ. Μέζα απφ ηελ αλάπηπμε ζπζθεπψλ ηερλνινγίαο πιεξνθφξεζεο θαη
επηθνηλσλίαο, απνδίδνληαη ηαρεία πνιχηηκεο γλψζεηο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηφπν θαη ην ρξφλν κε ηελ εκθάληζε
λέσλ κνξθψλ κέζσλ. Γηα παξάδεηγκα, ηα Infographics απνηεινχλ κηα λέα αλάινγε κνξθή κέζσλ, κέζσ ησλ
νπνίσλ ρξεζηκνπνηνχληαη γξαθηθέο νπηηθέο εηθφλεο έηζη ψζηε λα παξνπζηαζηνχλ επηηπρψο θαη απνηειεζκαηηθά
νη πιεξνθνξίεο θαη νη γλψζεηο ή ηα δεδνκέλα (Bicen & Beheshti, 2017). Βλψ ζπκπιεξψλεη ηαπηφρξνλα, πσο
κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα νη καζεηέο λα εξκελεχζνπλ πην
εχθνια ηελ νπηηθή γλψζε θαη λα παξέρνπλ έλα επξχηεξν θαη εθηεηακέλν ζψκα κάζεζεο θαη θαηαλφεζεο ζηελ
εθπαίδεπζε. Δ ελίζρπζε δεμηνηήησλ νπηηθήο επηθνηλσλίαο ελφο καζεηή, κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζα απφ ηνλ
ζρεδηαζκφ ελφο Infographic ζε ζρέζε κε ηηο νπηηθέο ηνπ γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο ηνπ, φπσο ε ζθέςε, ε
εθκάζεζε θαη ε έθθξαζε. Γη απηφ ην ιφγν ινηπφλ, ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία κπνξνχλ λα ζηαζνχλ ρξήζηκα
ελαιιαθηηθά εξγαιεία, θάλνληαο ηνπο ζπνπδαζηέο λα απεηθνλίζνπλ ηα κεγαιχηεξα επηηεχγκαηά ηνπο ζηελ
εθπαίδεπζε (Schrock, 2014). Σα Infographics κπνξνχλ λα νξηζηνχλ σο "νπηηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ή ηδεψλ,
κέζα απφ ηελ νπνία επηηπγράλεηαη ε κεηάδνζε ζχλζεησλ πιεξνθνξηψλ ζην θνηλφ, κε ηέηνην ηξφπν φπνπ κπνξεί
λα θαηαλαισζεί θαη λα θαηαλνεζεί εχθνια θαη γξήγνξα (Smiciklas, 2012). Βπηπιένλ, ν Eilam (2012), αλαθέξεη

1028

1st International Congress on Management of Educational Units
December 7-9, 2018, Thessaloniki, Greece

πσο νη εθπαηδεπηηθνί πιένλ έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη ηε ζεκαληηθφηεηα αλάπηπμεο ησλ δεμηνηήησλ νπηηθήο
παηδείαο θαη ησλ ιεθηηθψλ δεμηνηήησλ ζηελ νπηηθή ειηθία. Βλψ ζπκπιεξψλεη πσο κέζα απφ ηε δηδαζθαιία ηεο
νπηηθήο παηδείαο επηηπγράλεηαη ε εξκελεία νπηηθψλ κέζσλ απφ ηνπο καζεηέο θαη γίλεηαη έλα πνχ επξχηεξν θαη
εθηεηακέλν ζψκα κάζεζεο θαη θαηαλφεζεο ζηελ εθπαίδεπζε. Μέζα απφ ηελ νπνία ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ
κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζα απφ δηάθνξεο νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο φπσο ηαηλίεο, θηλνχκελα ζρέδηα, 3D κνληέια,
ράξηεο, δηαγξάκκαηα θαη Infographics.
Ώπφ ηελ πνιπηξνπηθή (multimodal) αλάιπζε ηεο επηθνηλσλίαο έρεη δηαθαλεί φηη ην γξαπηφ θείκελν θαη
ε εηθφλα σο ηξφπνη επηθνηλσλίαο θαζνξίδνληαη απφ δηαθνξεηηθέο πηπρέο θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ δηαθνξεηηθέο
δπλαηφηεηεο. (Κξηηηθή ζθέςε) Oη καζεηέο κέζα απφ ηελ ελεξγεηηθή κάζεζε θαη ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο
κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο ζθέςεο θαη δεκηνπξγηθφηεηαο πςειφηεξνπ επηπέδνπ (Roehl, Reddy &
Shannon, 2013). Οη πην ζεκαληηθέο δεμηφηεηεο κάζεζεο ηνπ 21 νπ αηψλα, φπσο ε θξηηηθή ζθέςε θαη ε επίιπζε
πξνβιεκάησλ, κπνξνχλ λα εληζρπζνχλ θαη λα απνθηεζνχλ κε ηελ επαλαιακβαλφκελε έθζεζε ησλ παηδηψλ ζε
παηρλίδηα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη άιια ςεθηαθά κέζα (Day, Arthur, & Gettman, 2001, DeLisi &
Wolford, 2002; Gee, 2003, Ravenscroft & Matheson, 2002). Βπηπιένλ, ν Devaney (2009) ζπκπιεξψλεη
ιέγνληαο πσο δεθαηξία θξάηε δεζκεχηεθαλ λα ελζσκαηψζνπλ δεμηφηεηεο ηνπ 21 νπ αηψλα ζην εθπαηδεπηηθφ
πξφγξακκα ηνπ θξάηνπο, κέζα απφ ηηο νπνίεο ζπλδπάδνληαη γλψζεηο πεξηερνκέλνπ κε πξνζσπηθέο θαη
καζεζηαθέο δεμηφηεηεο, (φπσο δεκηνπξγηθφηεηα θαη θαηλνηνκία, θξηηηθή ζθέςε θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ,
επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία) θαη πιεξνθνξίεο, κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θαη ηερλνινγηθέο δεμηφηεηεο, πνπ
ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο γηα ηε κειινληηθή απαζρφιεζε. Ώμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί, πσο ιφγσ ηεο αχμεζεο
ησλ βαζκνινγηψλ IQ ζε θνηλσλίεο, φπνπ δηαρεηξίδνληαη ηππνπνηεκέλεο δνθηκέο πιεξνθνξηψλ ησλ ηειεπηαίσλ
δεθαεηηψλ, νξηζκέλνη ην απνδίδνπλ ζηελ εκβάζπλζε ηεο γλσζηηθήο πνιππινθφηεηαο ησλ βηληενπαηρληδηψλ θαη
άιισλ κνξθψλ καδηθήο ςπραγσγίαο, κέζα απφ ηελ νπνία νη καζεηέο καζαίλνπλ λα "δηαβάδνπλ" ηηο νπηηθέο
εηθφλεο σο αλαπαξαζηάζεηο ηξηζδηάζηαηνπ ρψξνπ θαη λα αλαπηχζζνπλ πνιπδηάζηαηεο νπηηθέο – ρσξηθέο
ηθαλφηεηεο (McGrath, 2003, Tuzun, Yilmaz-Soylu, Karakus, Inal & Kizilkava, 2009).
Ο Gardner (2010), ππνζηεξίδεη ην θξίζηκν ξφιν πνπ δηαζέηεη ε δεκηνπξγηθφηεηα, σο κηα απφ ηηο πέληε
γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο, ηηο νπνίεο είλαη απαξαίηεην νη εγέηεο ηνπ κέιινληνο λα επηδηψμνπλ λα θαιιηεξγήζνπλ. Ο
Ausubel (1963) ραξαθηεξίδεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα σο «έλα ζπάλην θαη κνλαδηθφ ηαιέλην κηαο ζπγθεθξηκέλεο
πξνζπάζεηαο». Τπάξρεη επίζεο ζπζρέηηζε ηεο επηζηεκνληθήο εθπαίδεπζεο κε ηελ έλλνηα ηεο επηζηεκνληθήο
δεκηνπξγηθφηεηαο, κέζα απφ ηελ νπνία νη Kind & Kind (2007), ηνλίδνπλ πσο νπνηαδήπνηε πξνζέγγηζε ηεο
επηζηεκνληθήο δεκηνπξγηθφηεηαο ζην ηνκέα ηεο ζρνιηθήο επηζηήκεο ζα πξέπεη λα είλαη "απζεληηθή" ζε φξνπο
ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη ηαπηφρξνλα λα είλαη ζεκαληηθή θαη θαηάιιειε γηα ηηο αλάγθεο θαη ηηο
ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ. Οη Watts (2001), Υαηδεγεσξγίνπ & Φσηεηλφο (2007), αλαθέξνπλ πσο ε
δεκηνπξγηθφηεηα ζηα πιαίζηα ηεο ηέρλεο, φπσο ε δεκηνπξγία ελφο θνιάδ, είλαη ζε ζέζε λα νδεγήζεη ζε κηα
αηζζεηηθή εκπεηξία δεκηνπξγηθήο ζηηγκήο, πνπ πεξηιακβάλεη έλα γεκάην άικα θαληαζίαο θαη κηαο μαθληθήο
δηνξαηηθφηεηαο. Ώπφ ηελ άιιε, ν Heppell (1999), ηνλίδεη ηηο δεκηνπξγηθέο επθαηξίεο πνπ είλαη ζε ζέζε λα
δηεπθνιχλνπλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Βλψ νη Loveless (1997, 1999, 2003) θαη Loveless & Taylor (2000)
ζπκπιεξψλνπλ πσο νη δπλαηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ νη ΣΠΒ, είλαη ζε ζέζε λα απνηειέζνπλ κέξνο
ηεο δεκηνπξγηθήο αιιειεπίδξαζεο, κέζα απφ ηελ νπνία νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηα ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο σο εξγαιεία ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ ζε δεκηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο.
Μέζα απφ ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ, ην ζρνιείν εμειίζζεηαη φληαο πην
απνδνηηθφ θαη παξαγσγηθφ, κέζα απφ ηε δεκηνπξγία δηαθφξσλ εξγαιείσλ έηζη ψζηε λα εληζρπζνχλ θαη λα
δηεπθνιπλζνχλ νη επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Kirschner and Woperies, 2003).
Βπηπιένλ, ε ρξήζε ησλ ΣΠΒ επηηξέπεη ζε θάπνηνλ λα κάζεη πψο λα θάλεη πξάγκαηα φπσο κηα online ηξαπεδηθή
ζπλαιιαγή. θ.ιπ. (Mdlongwa,2011). πσο ππνζηεξίδεη θαη νη Davis & Tearle (1999), Lemke & Coughlin
(1998), κέζα απφ ηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα επηηαρχλεη, λα εκπινπηίζεη θαη λα
εκβαζχλεη ηηο δεμηφηεηεο, κπνξεί λα θηλεηνπνηήζεη θαη λα πξνζειθχζεη ηνπο καζεηέο ζηε κάζεζε, ζπκβάιιεη ζε
ζεκαληηθέο ξηδηθέο αιιαγέο ζην ζρνιείν & ζπκβάιιεη ζηε ζπζρέηηζε ζρνιηθψλ εκπεηξηψλ κε πξαθηηθέο
εξγαζίεο.
Ο Havelock (1970), αλαθέξεη πσο ππάξρνπλ δπν θαηεπζχλζεηο ζηε δηαδηθαζία ηεο θαηλνηνκίαο, ε
πξψηε αθνξά ηνπο αλζξψπνπο πνπ αιιάδνπλ θαη ε δεχηεξε αθνξά ην άηνκν πνπ πξνζπαζεί λα αιιάμεη θάπνηνλ
άιινλ. χκθσλα κε ηνλ Kozma (2000) ζε κειέηε SITES M2, ραξαθηεξίδεη ηηο θαηλνηνκίεο ησλ ΣΠΒ νη νπνίεο
βαζίδνληαη ζε ηέζζεξηο θχξηεο δηαζηάζεηο: ην πεξηερφκελν θαη νη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, νη
πξαθηηθέο ησλ θνηηεηψλ, (γηα παξάδεηγκα νη δξαζηεξηφηεηεο, ηα πξντφληα, νη ξφινη θαη νη ζπλεξγαζίεο), νη
πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο, (γηα παξάδεηγκα νη κέζνδνη, νη ξφινη θαη νη ζπλεξγαζίεο) θαη ε ρξήζε ζηα ζρνιεία. Δ
εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί θαη λα πξνσζεζεί κέζσ ησλ ΣΠΒ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Οη
Means, Blando, Olson, Middleton, Cobb Morroco, Remz and Zorfass (1993) γηα παξάδεηγκα αλαθέξνπλ πσο ε
ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηε κεηάβαζε απφ ηηο ζπκβαηηθέο πξνο ηηο κεηαξξπζκηζηηθέο
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πξνζεγγίζεηο ηεο δηδαζθαιίαο φζνλ αθνξά νξηζκέλεο δηαζηάζεηο, π.ρ. ην πξφγξακκα ζπνπδψλ, ηε ξχζκηζε ηνπ
ρξφλνπ, ηηο πξαθηηθέο θαη ηνπο ξφινπο ησλ θαζεγεηψλ θαη ησλ ζπνπδαζηψλ, ηε ζπλεξγαζία θαη ηηο
νκαδνπνηήζεηο. Ώπφ ηελ άιιε, ν Rogers (1995) δηαθξίλεη δπν θάζεηο ζηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηεο
θαηλνηνκίαο: ηελ πηνζέηεζε θαη ηε δηάδνζε. Δ ρξήζε, ε αμηνπνίεζε θαη ε δεκηνπξγία πιεξνθνξηψλ απνθηνχλ
κεγάιε ζεκαζία γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο γλψζεο πιένλ, ε εμάξηεζε ησλ νπνίσλ γίλεηαη φιν θαη κεγαιχηεξε
απφ ην δηαδίθηπν θαη ηα εξγαιεία ησλ ππνινγηζηψλ (Hobbs, 2007). Γηα ηνπο Masterman (1985) θαη Messaris
(1994), ν ςεθηαθφο γξακκαηηζκφο νξίδεηαη κέζα απφ ηηο δεμηφηεηεο ηεο αλάιπζεο, ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο
δεκηνπξγίαο κελπκάησλ, κέζσλ θαη ηερλνινγίαο, ρξεζηκνπνηψληαο ηε γιψζζα, ηηο θηλνχκελεο εηθφλεο, ηε
κνπζηθή, ηα ερεηηθά εθέ θαη άιιεο ηερληθέο. χκθσλα κε ηελ Βπξσπατθή Βπηηξνπή (2007), ν γξακκαηηζκφο ησλ
κέζσλ ελεκέξσζεο νξίδεηαη σο ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηα ΜΜΒ, κε ζηφρν ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ θξηηηθή
αμηνιφγεζε δηαθνξεηηθψλ πηπρψλ ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη γηα ηε δεκηνπξγία
επηθνηλσληψλ ζε δηάθνξα πιαίζηα. Σέινο, ν Bawden (2008), παξαζέηεη ηέζζεξηο βαζηθέο ηθαλφηεηεο ςεθηαθνχ
γξακκαηηζκνχ: 1) ε αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν (αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ), ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ κηα θξηηηθή
ζθέςε, 2) ε πινήγεζε ππεξθεηκέλνπ, 3) ε ζπλαξκνιφγεζε ηεο γλψζεο, ε νπνία δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζπιινγήο
αμηφπηζησλ πιεξνθνξηψλ απφ δηάθνξεο πεγέο.θαη 4) ε αμηνιφγεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ.
Δ παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία ζα πξαγκαηεπηεί κηα εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε ζην δηδαθηηθφ
αληηθείκελν ηεο Γεσγξαθίαο ηεο Σ‟ Αεκνηηθνχ, ζηελ ελφηεηα: Οη ήπεηξνη, κε ζέκα: «Ο θαηαθφξπθνο
δηακειηζκφο ηεο Βπξψπεο», κέζα απφ ην νπνίν ζα κειεηεζνχλ θαη ζα αμηνινγεζνχλ νη κεγαιχηεξεο νξνζεηξέο
ηεο Βπξψπεο. Οη βαζηθνί ζηφρνη ηεο έξεπλαο καο είλαη νη καζεηέο λα κπνξέζνπλ λα εληνπίζνπλ θαη λα
αλαγλσξίζνπλ ηηο πςειφηεξεο νξνζεηξέο, νη νπνίεο θαιχπηνπλ ην έδαθνο ηεο Βπξψπεο θαη λα κάζνπλ
ηαπηφρξνλα λα θαηαγξάθνπλ θαη λα αμηνπνηνχλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα θξάηε ζηα νπνία εθηείλνληαη,
γηα παξάδεηγκα γεσκνξθνινγηθά, θπζηθά θαη πνιηηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Μέζα ινηπφλ απφ ηε ρξήζε ελφο
ζπλαξπαζηηθνχ νπηηθνχ εξγαιείνπ, απηφ ησλ Infographics, ζα ζρεδηαζηεί κηα νπηηθή δηδαζθαιία, κέζα απφ ηε
δεκηνπξγία ελφο νπηηθνχ πιαηζίνπ, ζην νπνίν ζα απεηθνληζηεί κηα «κεγάιε εηθφλα», πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί
κηα ελαιιαθηηθή εμεξεχλεζε ησλ πιεξνθνξηψλ κέζα απφ δεδνκέλα, νη νπνίεο ζα ήηαλ δχζθνιν λα θαηαλνεζνχλ
δηαθνξεηηθά. Δ ηδέα πεξηιακβάλεη έλα γεσκνξθνινγηθφ ράξηε ηεο Βπξψπεο, κέζα απφ ηνλ νπνίν ζα
εληνπηζηνχλ νη νξνζεηξέο θαη ηα θξάηε, ζηα νπνία εθηείλνληαη, έλα ξαβδφγξακκα κε ηηο πςειφηεξεο νξνζεηξέο
θαη ζεκαληηθέο γλσζηηθέο πιεξνθνξίεο γεσκνξθνινγηθνχ, θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ (π.ρ.
γιψζζα, θιίκα, ζξεζθεία, ηζηνξηθά κλεκεία, ηζηνξηθά πξφζσπα θ.ιπ.). Μέζα απφ ηε ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
νπηηθνχ εξγαιείνπ, ζα ελζαξξχλνπκε ηνπο καζεηέο λα επηθεληξψζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζε βαζηθά θαη
ζεκαληηθά δεδνκέλα, έρνληαο παξάιιεια ηε δπλαηφηεηα, φρη κφλν λα ηα κειεηήζνπλ θαη λα ηα αμηνινγήζνπλ,
αιιά θαη λα ηα ζπγθξίλνπλ κεηαμχ ηνπο.
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Πεξίιεςε
θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη κέζα απφ ηελ αλαζθφπεζε 26 εκπεηξηθψλ εξεπλψλ απφ ηελ
Βιιάδα θαη ην δηεζλή ρψξν, νη νπνίεο δηελεξγήζεθαλ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, λα εμεηάζεη ην πεδίν ηεο
απηναμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ζθνπφ λα εληνπηζηνχλ ηα θελά θαη λα
γίλνπλ πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε εξγαζία απνζθνπεί λα δηεξεπλήζεη ηνπο ηξφπνπο
εθαξκνγήο ηεο απηναμηνιφγεζεο θαη ηα νθέιε πνπ έρεη απηή γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο χκθσλα κεηα
θπξηφηεξα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ε απηναμηνιφγεζε εθαξκφδεηαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, ζηνπο νπνίνπο
ζπκπεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ θαη ηα ειεθηξνληθά εξγαιεία. Αηεζλψο, νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο έρνπλ
εμεηάζεη θαη απνδείμεη ηε ζπκβνιή ηεο απηναμηνιφγεζεο ζηελ βειηίσζε ηεο επίδνζεο θαη ηεο κάζεζεο.
Βπηπιένλ, ε απηναμηνιφγεζε κεηαμχ άιισλ βειηηψλεη ηελ απηνξξπζκηδφκελε κάζεζε, απμάλεη ηελ
απηνπεπνίζεζε, ελζαξξχλεη ηε δηα βίνπ θαη απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε, θηλεηνπνηεί ηνπο ζπνπδαζηέο, απμάλεη
ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ ππεπζπλφηεηα, αλαπηχζζεη ηηο δεμηφηεηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ζπκβάιεη ζην
λα επηθεληξψλνληαη νη ζπνπδαζηέο ζηε κάζεζε θαη φρη ζην βαζκφ, αιιάδεη ηε ζηάζε ηνποαπέλαληη ζην
κάζεκαθαη κεηψλεη ην άγρνο γηα αμηνιφγεζε. ηελ Βιιάδα εληνπίζηεθε κία κφλν έξεπλα ε νπνία δηεξεχλεζε
ηελ εθαξκνγή ηεο απηναμηνιφγεζεο κέζσ ελφο θνπίδ κε ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ επίδνζε, ηελ απηνξξχζκηζε
ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ θηλήηξσλ ησλ ζπνπδαζηψλ θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα εληνπίδνπλ ηα θελά ζηε κάζεζή
ηνπο.
ΛέμεηοΚιεηδηά: απηναμηνιφγεζε, εξγαιεία απηναμηνιφγεζεο, νθέιε απηναμηνιφγεζεο, ηξηηνβάζκηα
εθπαίδεπζε
Δηζαγσγή
Δ εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε απνηειεί έλα βαζηθφ ζηνηρείν ηεο εθπαίδεπζεο ηα ηειεπηαία ρξφληα
(Keane&Griffin, 2016) θαη αλαθνξηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε απηή θαίλεηαη λα
θηλείηαη πιένλ απφ ηε ζπκβαηηθή εμέηαζε ζηελ αμηνιφγεζε ηεο κάζεζεο (Logan, 2015) έρνληαο ζπγθεθξηκέλνπο
ζηφρνπο. πγθεθξηκέλα, εηζάγεη κεζφδνπο πνπ είλαη απνηειεζκαηηθέο, πξνσζεί ηε κάζεζε, θηλεηνπνηεί ηνπο
εθπαηδεπφκελνπο, νξίδεη αθαδεκατθά πξφηππα, κεηξάεη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα κε εγθπξφηεηα θαη
αμηνπηζηία, δίλεη έκθαζε ζηα επηηεχγκαηα ηνπ θάζε εθπαηδεπφκελνπ μερσξηζηά θαη εζηηάδεηαη ζηε κάζεζε
(Li&Chen, 2016). Οινέλα θαη πεξηζζφηεξν, νη εθπαηδεπηηθνί επηδηψθνπλ λα εκπιέθνπλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο
ζηηο αμηνινγηθέο δηαδηθαζίεο (Logan, 2015). χκθσλα κε ηνπο Langanetal. (2008) ε εηεξναμηνιφγεζε θαη ε
απηναμηνιφγεζε είλαη πνιχ ζεκαληηθέο δεμηφηεηεο γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε
θαη γηα ην ιφγν απηφ ππάξρεη έλα απμαλφκελν ελδηαθέξνλ γηα λα ζπκπεξηιεθζνχλ απηέο νη κνξθέο αμηνιφγεζεο
ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Βηδηθά, ε απηναμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ απνηειεί έλα βαζηθφ πεδίν
κειέηεο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ςπρνινγία θαη ηε ζχγρξνλε εθπαίδεπζε (Panadero, Jonsson, &Botella, 2017).
Παξά ην γεγνλφο φηη ε απηναμηνιφγεζε κπνξεί λα παίδεη έλαλ πνιχ βαζηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε
επαγγεικαηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ζηε κάζεζε θαη ελψ ππάξρεη απμαλφκελν ελδηαθέξνλ απφ ηελ πιεπξά ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ εξεπλεηψλ γηα απηφ ηνλ ηχπν αμηνιφγεζεο (Lew, Alwis&Schmidt, 2010), θαίλεηαη φηη
δελ είλαη πνιχ δεκνθηιήο γηα δηάθνξνπο ιφγνπο. ‟ απηνχο ζπγθαηαιέγεηαη ην γεγνλφο φηη νη εθπαηδεπφκελνη
ζεσξνχλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί είλαη νη κφλνη ππεχζπλνη γηα ηελ αμηνιφγεζε. Βπίζεο, νη εθπαηδεπηηθνί δελ
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κπνξνχλ λα εκπηζηεπηνχλ ηελ θξίζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ηέινο,νη εθπαηδεπφκελνη δελ έρνπλ ηηο
απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο γηα λα εκπιαθνχλ ζεαμηνινγηθέο δηαδηθαζίεο (Thawabieh, 2017).
Ώπφ ηε κειέηεο ηεο βηβιηνγξαθίαο πξνθχπηεη φηη ε απηναμηνιφγεζε έρεη πνηθίια ζεηηθά απνηειέζκαηα
ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο, πγθεθξηκέλα, ε απηναμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ εληζρχεη ηε δηα βίνπ θαη βαζηά
κάζεζε, ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, θηλεηνπνηεί ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζηε κάζεζε, αλαπηχζζεη
ηελ απηνλνκία, θάλεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα ληψζνπλ φηη κπνξνχλ λα έρνπλ ηνλ έιεγρν πάλσ ζηελ
αμηνιφγεζή ηνπο θαη ηέινο, κεηψλεη ην άγρνο. Ώθφκε, ε απηναμηνιφγεζε πξνεηνηκάδεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο
γηα κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία θαη βειηηψλεη ηηο γλσζηηθέο (Wride, 2017) θαη ηηο κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο
(Topping, 2003; Wride, 2017) θαη εληζρχεη ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα (Rolheiser&Ross, 2001), θαη ηα
θίλεηξα (Rolheiser&Ross, 2001; McMillan&Hearn, 2008). Ώθφκε, ε απηναμηνιφγεζε βνεζάεη ηνπο
εθπαηδεπφκελνπο λα εληνπίδνπλ ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία ζηελ εξγαζία ηνπο (Ross, 2006). Βπηπιένλ, ε
απηναμηνιφγεζε είλαη κηα δηαδηθαζία φπνπ νη εθπαηδεπφκελνη παξέρνπλ αλαηξνθνδφηεζε ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη
απνθαζίδνπλ γηα ηα επφκελα βήκαηα πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηε βειηίσζε ηεο επίδνζή ηνπο (McMillan&Hearn,
2008) θαη απηφ είλαη έλα αθφκα φθεινο πνπ απνθνκίδνπλ νη εθπαηδεπφκελνη απφ ηε απηναμηνινγηθή δηαδηθαζία
φπσο ζεκεηψλεηαη ζηε βηβιηνγξαθία (Rolheiser & Ross, 2001; Ross, 2006;Wride, 2017). Ώπφ ηελ άιιε νη
Alonso-TapiaθαηPanadero (2010) ππνγξακκίδνπλ φηη δελ ππάξρνπλ πνιιέο κειέηεο πνπ λα έρνπλ εμεηάζεη ηα
απνηειέζκαηα ηεο απηναμηνιφγεζεο ζε ζπζρέηηζε κε κεηαβιεηέο φπσο είλαη ε απηνξξχζκηζε.
ηφρνο ηεο παξνχζαο βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο είλαη λα δηεξεπλήζεη θαη λα δψζεη αλαηξνθνδφηεζε γηα
ηηο πξφζθαηεο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζην πεδίν ηεο απηναμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ζηελ ηξηηνβάζκηα
εθπαίδεπζε ζην δηεζλή ρψξν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο (2008-2018). Δ παξνχζα εξγαζία
κπνξεί λα δψζεη ρξήζηκα θαη απαξαίηεηα ζηνηρεία ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο
ηεο απηναμηνιφγεζεο, θαζψο θαη ηα ζεηηθά ηεο απνηειέζκαηα ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο, Βπηπξφζζεηα, ε κειέηε
απνζθνπεί λα εληνπίζεη εληνπίδεη ηα θελά ζηελ έξεπλα θαη θάλεη πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. Βλ
θαηαθιείδη, ε παξνχζα εξγαζία απνηειείηαη απφ ηηο παξαθάησ ελφηεηεο: ην ζεσξεηηθφ πιαίζην, ην ζθνπφ ηεο
κειέηεο θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, ηε κέζνδν, ηα απνηειέζκαηα, ηε ζπδήηεζε ησλ θχξησλ επξεκάησλ, ηα
ζπκπεξάζκαηα, ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηηο πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα.
Θεσξεηηθφ πιαίζην
Δ απηναμηνιφγεζε απνηειεί κηα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία νη εθπαηδεπφκελνη αμηνινγνχλ ηελ
πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο κε βάζε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα πξνθεηκέλνπ λα βειηηψλνληαη νινέλα θαη
πεξηζζφηεξν ζην κέιινλ (Rolheiser&Ross, 2001). Ώλαιπηηθά, ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο θαη ζπγθξίλνπλ ηελ
πξφνδν ή ηελ επίδνζή ηνπο κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα ή ζηφρνπο θαη αλαζεσξνχλ ηελ εξγαζία ηνπο κε βάζε
απηά ηα θξηηήξηα ή ηνπο ζηφρνπο (Andrade & Valtcheva, 2009). πσο αλαθέξνπλ νη Sebba et al. (2008) κέζα
απφ ηελ απηναμηνιφγεζε νη εθπαηδεπφκελνη αμηνινγνχλ ηε κάζεζε θαη ηελ επίδνζή ηνπο θαη απνθαζίδνπλ γηα
ηηο ελέξγεηέο ηνπο ψζηε λα επηηχρνπλ πξφνδν ζηε κάζεζή ηνπο. πγθεθξηκέλα, ε απηναμηνιφγεζε απνηειεί κηα
δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία νη εθπαηδεπφκελνη πεξηγξάθνπλ θαη αμηνινγνχλ ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηελ εξγαζία ηνπο
(Harris&Brown, 2018). Σν φηη ε απηναμηνιφγεζε βνεζά ηνπο εθπαηδεπφκελνπο φρη κφλν λα πεξηγξάθνπλ αιιά
θαη λα αμηνινγνχλ ηελ εξγαζία ηνπο απνηειεί έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν ησλ πξφζθαησλ αληηιήςεσλ γηα ηε
δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε (Brown, Andrade, & Chen, 2015).
Δ απηναμηνιφγεζε είλαη έλαο ηχπνο αμηνιφγεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εκπινθή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ
ζε κηα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςή ηνπο γηα ηε κάζεζε θαη ζπγθεθξηκέλα γηα
ηα επηηεχγκαηά ηνπο θαη ηα καζεζηαθά ηνπο απνηειέζκαηα. Βπνκέλσο, απνηειεί έλαλ ηξφπν κέζσ ηνπ νπνίνπ
εληζρχεηαη ν ξφινο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ σο ελεξγψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε κάζεζή ηνπο θαη ζπρλά
ρξεζηκνπνηείηαη σο δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε πνπ βνεζάεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα αλαζηνραζηνχλ πάλσ ζηηο
δηαδηθαζίεο κάζεζεο θαη ηα απνηειέζκαηάηεο (Sluijsmans, Dochy, & Moerkerte, 1999). Δ δηαδηθαζία ηεο
απηναμηνιφγεζεο είλαη κηα πνηνηηθή αμηνιφγεζε ηεο καζεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο, πνπ
βαζίδεηαη ζε πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα πνηφηεηαο θαη δελ επηθεληξψλεηαη ζην βαζκφ, αιιά ζηελ θαηαλφεζε
απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ, κέζσ ησλ νπνίσλ νη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα κάζνπλ απφ ηα ιάζε θαη ηα
επηηεχγκαηά ηνπο. Βπνκέλσο, ε απηναμηνιφγεζε είλαη κηα δηαδηθαζία αλαζηνραζκνχ (Panadero & AlonsoTapia, 2013).
Οη Πεηξνπνχινπ, Καζηκάηε θαη Ρεηάιεο (2015:131) πξνηείλνπλ ηα αθφινπζα ζηάδηα γηα ηελ
εθαξκνγή ηεο απηναμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. ε απηά πεξηιακβάλνληαη, ε επεμήγεζε ησλ ζηφρσλ αλά
καζεζηαθή ελφηεηα θαη ε ζχλδεζήαπηψλ κε ηα πξνζδνθψκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Δ επεμήγεζε ησλ
θξηηεξίσλ ζηνπο εθπαηδεπφκελνποκε ζαθήλεηα θαη επηβεβαίσζε σο πξνο ηελ πξφνδνπνπ επηηπγράλνπλ κε ηε
ρξήζε παξαδεηγκάησλ. Δ πεξηγξαθή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ (κέζα, ξνή εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θ.ά.)
κε ηξφπν μεθάζαξν θαη ιεπηνκεξή. Δ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο απηναμηνιφγεζεο,ψζηε λα γίλεη κηα απνηίκεζε
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γηα ηελ ηξέρνπζα πνξεία ηεο κάζεζεο θαη ηέινο, ε παξνρή αλαηξνθνδφηεζεο ζηνπο
εθπαηδεπφκελνποπξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα.
Σέινο, ε δηαδηθαζία ηεο απηναμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε δηάθνξνπο
ηξφπνπο, πνζνηηθά, πνηνηηθά ή πεξηγξαθηθά, θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν νη εθπαηδεπφκελνη απνθηνχλ
απηνγλσζία(Παπαγεσξγίνπ, 2017). πσο αλαθέξνπλ νη Panadero, Brown θαη Strijbos(2016), ε απηναμηνιφγεζε
πεξηιακβάλεη κηα επξεία πνηθηιία κεραληζκψλ θαη ηερληθψλ κέζσ ησλ νπνίσλ νη εθπαηδεπφκελνη πεξηγξάθνπλ
θαη αμηνινγνχλ ηελ πνηφηεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη ησλ πξντφλησλ ηεο. πγθεθξηκέλα, γηα ηελ
εθαξκνγή απηναμηνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ ππάξρεη έλα πιήζνο εξγαιείσλ ή ηερληθψλ φπσο είλαη νη ιίζηεο
ειέγρνπ, ηα ζελάξηα, νη ξνπκπξίθεο θαη ηα πξφηππα απηναμηνιφγεζεο (Harris&Brown, 2018).
θνπφο θαη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα
θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη κέζα απφ ηελ αλαζθφπεζε 26 εκπεηξηθψλ εξεπλψλ πνπ
δηελεξγήζεθαλ θαηά ηεληειεπηαία δεθαεηία, ζηνλ ειιεληθφ θαη δηεζλή ρψξν,λα εμεηαζηείηελ εθαξκνγή
απηναμηνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ζθνπφ λα εληνπηζηνχλ ηα
θελά θαη λα γίλνπλ πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε εξγαζία απνζθνπεί λα δηεξεπλήζεη
ηνπο ηξφπνπο εθαξκνγήο ηεο απηναμηνιφγεζεο θαη ηα νθέιε πνπ έρεη απηή γηα ηνπο
εθπαηδεπφκελνποπγθεθξηκέλα, ε παξνχζα έξεπλα επηρεηξεί λα απαληήζεη ζηα παξαθάησ εξεπλεηηθά
εξσηήκαηα
1.
2.

Με πνηνπο ηξφπνπο εθαξκφδεηαη ε απηναμηνιφγεζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε;
Πνηα είλαη ηα νθέιε απφ ηελ εθαξκνγή απηναμηνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ηεο
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο;
Μέζνδνο
ην ζρήκα 1 πεξηγξάθεηαη ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ παξνχζα βηβιηνγξαθηθή έξεπλα.
ρήκα 2.Αηάγξακκα ξνήο κεζνδνινγίαο έξεπλαο

Απνηειέζκαηα
Ώξρηθά παξνπζηάδνληαη ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ησλ εμεηαδφκελσλ εξεπλψλ (έηνο, ρψξα),ελψζηε
ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ απαληνχλ ζηα εξεπλεηηθά καο εξσηήκαηα.
Σν γξάθεκα 1 παξνπζηάδεη ηηο εμεηαδφκελεο έξεπλεο αλά έηνο.
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Ώξηζκφο εξεπλψλ αλά έηνο (2008-2018)
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Γξάθεκα 1
Αξηζκφο εξεπλψλ αλά έηνο
Σν γξάθεκα 2 παξνπζηάδεη ηηο εμεηαδφκελεο έξεπλεο αλά ρψξα.
Γξάθεκα 2
Αξηζκφο εξεπλψλ αλά ρψξα

Βξεπλεηηθά εξσηήκαηα 1ν θαη 2ν: Με πνηνπο ηξφπνπο εθαξκφδεηαη ε απηναμηνιφγεζε ζηελ
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη πνηα είλαη ηα νθέιε ηεογηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ηεο ζπγθεθξηκέλεο βαζκίδαο;
Ο πίλαθαο 1 παξνπζηάδεη ηα θπξηφηεξα επξήκαηα ησλ εμεηαδφκελσλ εξεπλψλ αλαθνξηθά κε ηε
ζπκβνιή ηεο απηναμηνιφγεζεο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαζψο ηνπο ηξφπνπο
εθαξκνγήο ηεο.
Πίλαθαο 1
πκβνιή ηεο απηναμηνιφγεζεο ζηνπο εθπαηδεπφκελνποηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηξφπνη
εθαξκνγήο ηεο
Δξεπλεηέο (έηνο)
Δξεπλεηηθή
θνπφο έξεπλαο
Κπξηφηεξα επξήκαηα
κέζνδνο
(πεξηιακβάλεηαη θαη ν ηξφπνο
(Μέγεζνο
εθαξκνγήο ηεο
δείγκαηνο)
απηναμηνιφγεζεο)
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1. Hung (2009)
Σατβάλ

Πνηνηηθή (2
ζπνπδαζηέο)

2. Leaf et al.
(2009)
ΔΠΏ

Πνζνηηθή (115
ζπνπδαζηέο)

3. Πνπξληάο
(2009)
Βιιάδα

Πνζνηηθή (72
ζπνπδαζηέο)

4. Ibabe &
Jauregizar (2010)
Εζπαλία

Με πεηξακαηηθή
(116 ζπνπδαζηέο)

5. Chen (2010)
Σατβάλ

Πνζνηηθή (37
ζπνπδαζηέο)

6. Antal & Koncz
(2011)
Ρνπκαλία

Πνζνηηθή (10
ζπνπδαζηέο)

7.Tai (2012)
θσηία

Μηθηή κέζνδνο (251
εξσηεκαηνιφγηα θαη
18 ζπλεληεχμεηο κε
ζπνπδαζηέο)
Δκηπεηξακαηηθή(54
ζπνπδαζηέο)

8.Alishah, &
Dolmaci (2013)
Σνπξθία

9. Duers (2013)

Πνηνηηθή (25

Αηεξεχλεζε ηνπ πψο νη
ζπνπδαζηέο μέλεο γιψζζαο
ρξεζηκνπνηνχλ ηελ
απηναμηνιφγεζε φηαλ γξάθνπλ
ζην ειεθηξνληθφ portfolio ηνπο.
Αηεξεχλεζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ελφο
online εξγαιείνπ
απηναμηνιφγεζεο ζε
πξφγξακκα ζπνπδψλ
δεπηεξνεηψλ ζπνπδαζηψλ ζηελ
ηαηξηθή.
Ώλάπηπμε εξγαιείνπ
απηναμηνιφγεζεο (Quiz report
analysis) θαη αμηνιφγεζή ηνπ
απφ ηνπο ζπνπδαζηέο.

Ώλάπηπμε πιηθνχ
απηναμηνιφγεζεο κε ην
HotPotatoes θαη αμηνιφγεζε
ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν απηφ
έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα
ζηνπο ζπνπδαζηέο.
Πξφηαζε ελφο δηαδηθηπαθνχ
ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο κέζσ
θηλεηνχ πνπ κπνξεί λα
ζπκβάιιεη ζηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο
απηναμηνιφγεζεο θαη
εηεξναμηνιφγεζεο.
Ώλάπηπμε ελφο ειεθηξνληθνχ
ζπζηήκαηνο απηναμηνιφγεζεο
θαη έιεγρνο ηεο ρξήζεο ηνπ
απφ ηνπο ζπνπδαζηέο.
Βπηπξφζζεηα, πξφηαζε ελφο
γξαθήκαηνο πνπ παξνπζηάδεη
ηε γλψζε ησλ ζπνπδαζηψλ κε
κηα ιεπηνκεξή γξαθηθή
απεηθφληζε ηεο αμηνιφγεζεο
ηεο γλψζεο.
Αηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ
ζπνπδαζηψλ γηα ηεζπκκεηνρή
ηνπο ζηελ απηναμηνιφγεζε.
Αηεξεχλεζε ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο ζπλερνχο
απηναμηνιφγεζεο ζηελ
απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ
ζπνπδαζηψλ.
Αηεξεχλεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο
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Σν ειεθηξνληθφ portfolio πξνσζεί ηελ
πξαθηηθή ηεο απηναμηνιφγεζεο θαη
ελζαξξχλεη ηελ απηνθαηεπζπλφκελε
κάζεζε γισζζψλ.
Σν νnline εξγαιείν απηναμηνιφγεζεο
θαιχπηεη ηα καζεζηαθά θελά, εληζρχεη
ηε κάζεζε, βειηηψλεη ηελ επίδνζε θαη
παξέρεη επθαηξίεο πξαθηηθήο ζηηο
εξσηήζεηο ησλ εμεηάζεσλ.
Με ην Quizreportanalysis νη
ζπνπδαζηέο κπνξνχζαλ λα ιάβνπλ
αλαηξνθνδφηεζε γηα ηελ επίδνζή ηνπο
ζε θάζε δνθηκαζία, είραλ ηε
δπλαηφηεηα λα ζπγθξίλνπλ ηελ
επίδνζή ηνπο κε ηελ επίδνζε ησλ
νκφηηκψλ ηνπο, λα αμηνινγήζνπλ ην
επίπεδν ηεο γλψζεο ηνπο θαη λα έρνπλ
εηθφλα γηα ηε κάζεζή ηνπο. Βπηπιένλ,
ην εξγαιείν ζπλέβαιε ζηε βειηίσζε
ηεο επίδνζεο θαη ζηελ απηνξξχζκηζή
ηνπο. Ώθφκε, θηλεηνπνίεζε ηνπο
ζπνπδαζηέο λα πξνζπαζνχλ
πεξηζζφηεξν θαη λα εληνπίδνπλ ηα θελά
ζηε κάζεζή ηνπο.
Δ ρξήζε ηεο δηαδξαζηηθήο
αμηνιφγεζεο βειηίσζε ηελ
αθαδεκατθή επίδνζε.

Οη ζπνπδαζηέο εμέθξαζαλ ηελ άπνςε
φηη ε επίδνζή ηνπο βειηηψζεθε
ζεκαληηθά.

Σν ζχζηεκα απηναμηνιφγεζεο
βνήζεζε ηνπο ζπνπδαζηέο λα
πξνεηνηκαζηνχλ γηα ην ηεζη. Βπηπιένλ,
ην βξήθαλ ηδηαίηεξα ρξήζηκν θαη
ζεκείσζαλ φηη ηνπο βνήζεζε ζηελ
αηνκηθή ηνπο κάζεζε.

Δ απηναμηνιφγεζε κε ην καζεζηαθφ
κνληέιν Biggs‟ 3Pελίζρπζε ηελ
απηνπεπνίζεζε θαη ηελ
απηνξξπζκηδφκελε κάζεζε.
Δ ζπλερήο απηναμηνιφγεζε
βειηίσζεζεκαληηθά ηελ
απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ
ζπνπδαζηψλ.
Καη ε εηεξναμηνιφγεζε θαη ε
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θσηία

ζπνπδαζηέο)

απηναμηνιφγεζεο θαη ηεο
εηεξναμηνιφγεζεο θαη
θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ
ζπνπδαζηψλ γηα απηέο ηηο
κνξθέο αμηνιφγεζεο.
Αηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ηεο
ζπλδηδαζθαιίαο ζηελ
απηναμηνιφγεζε ησλ
ζπνπδαζηψλ θαη ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζε έλα
ζεκηλαξηαθφ κάζεκα γηα ηε
δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ.

απηναμηνιφγεζε βνήζεζε ηνπο
ζπνπδαζηέο λα ιάβνπλ
αλαηξνθνδφηεζε γηα ηε γλψζε ηνπο
θαη λα θαηαλνήζνπλ ηηο δεμηφηεηεο πνπ
αλέπηπμαλ.
Δ απηναμηνιφγεζε ζπλέβαιε ζηε
επίιπζε πξνβιεκάησλ, αλέπηπμε ηελ
ηθαλφηεηα απηναμηνιφγεζεο θαη ηνλ
απηνέιεγρν θαη άιιαμε ηηο ζηάζεηο ησλ
ζπνπδαζηψλ απέλαληη ζην κάζεκα
αλαγλσξίδνληαο ηε ζεκαληηθφηεηα θαη
ηε ζπκβνιή ηνπ ζηε κάζεζή ηνπο.

10.Wolffensperger
& Patkin (2013)
Εζξαήι

Πνηνηηθή
(17ζπνπδαζηέο θαη 2
ιέθηνξεο)

11.Panadero,
Alonso-Tapia, &
Reche (2013)
Εζπαλία

Πεηξακαηηθή
κέζνδνο (69
ζπνπδαζηέο)

χγθξηζε κεηαμχ ηνπ
απνηειέζκαηνο απφ ηελ
εθαξκνγή ησλ ξνπκπξίθσλ θαη
ησλ ζελαξίσλ ζηελ επίδνζε,
ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα
θαη ηελ απηνξξχζκηζε.

12. Šukušiš,
Garača, & Jadriš
(2014)
Κξναηία
13.Panadero &
Romero (2014)
Εζπαλία

Πνζνηηθή θαη
ζπγθξηηηθή κειέηε
(1.379 ζπνπδαζηέο)

Αηεξεχλεζε ησλ
απνηειεζκάησλ ησλ online
ηεζη απηναμηνιφγεζεο ζηνπο
ζπνπδαζηέο.
χγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο
απφ ηελ εθαξκνγή ησλ
ξνπκπξίθσλ θαη κε
ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ γηα
ηελ απηναμηνιφγεζε.

Σα ζελάξηα ζπλέβαιαλ ζηελ αλάπηπμε
ηεο απηνξξχζκηζεο, ελψ νη ξνπκπξίθεο
είραλ αξλεηηθφ απνηέιεζκα ζε απηήλ.
Βπηπιένλ, δελ ππήξμαλ ζεκαληηθέο
δηαθνξέο ζηελ
απηναπνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ
αθαδεκατθή επίδνζε ησλ ζπνπδαζηψλ.
Όπαξμε ζχλδεζεο κεηαμχ ηεο
επηηπρίαο ησλ ζπνπδαζηψλ θαη ηεο
online απηναμηνιφγεζεο.

14.McKevitt
(2016)
Εξιαλδία

Μηθηή κέζνδνο (35
ζπνπδαζηέο)

15. Bhandary,
Ghimire, &
Shrestha (2016)
Νεπάι

Μηθηήκέζνδνο (58
ζπνπδαζηέο)

16. Gurbanov
(2016)
Ώδεξκπατηζάλ

Πνζνηηθή (31
θαζεγεηέο, 100
ζπνπδαζηέο)

Δκηπεηξακαηηθή
έξεπλα(218
ζπνπδαζηέο)

Αηεξεχλεζε ηνπ πψο ε
εκπινθή ησλ ζπνπδαζηψλ κε
θξηηήξηα, πξφηππαππνδείγκαηα, ηελ
απηναμηνιφγεζε θαη ηελ
αλαηξνθνδφηεζε επεξεάδεη ηηο
επηδφζεηο ηνπο,
ηελ ηθαλφηεηα αμηνιφγεζεο,
θαζψο θαη δηεξεχλεζε ηνποπψο
νη ζπνπδαζηέο βίσζαλ ηελ φιε
δηαδηθαζία.
Ώμηνιφγεζε ελφο δηαδηθηπαθνχ
εξγαιείνπ απηναμηνιφγεζεο.

Αηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ
ζπνπδαζηψλ θαη ησλ
εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε
βαζκνιφγεζε ζηελ
απηναμηνιφγεζε θαη
ηελεηεξναμηνιφγεζε.
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Οη ζπνπδαζηέο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηε
ξνπκπξίθα θαηάθεξαλ πςειφηεξε
επίδνζε θαη κεγαιχηεξε ρξήζε
ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο αιιά
αληηκεηψπηζαλ πεξηζζφηεξα
πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ην άγρνο
θαη ηελ επίηεπμε πςειήο
επίδνζεο/απνθπγή απηνξξχζκηζεο πνπ
ήηαλ επηδήκηα γηα ηε κάζεζε.
H ζπλνιηθή επίδνζε ησλ ζπνπδαζηψλ
κεηαμχ ησλ πξνζρεδίσλ θαη ησλ
ηειηθψλ εξγαζηψλ παξνπζίαζε
βειηίσζε.

Σν δηαδηθηπαθφ εξγαιείν
απηναμηνιφγεζεο έθαλε ηνπο
ζπνπδαζηέο λα απηναμηνινγνχληαη
ζπλερψο θαη ηνπο θηλεηνπνίεζε ψζηε
λα δεηνχλ βνήζεηα απφ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο νκφηηκνχο
ηνπο. Βπηπιένλ, ελζάξξπλε ηελ
απηνθαηεπζπλφκελε θαη ηε δηα βίνπ
κάζεζε.
H απηναμηνιφγεζε θαη ε
εηεξναμηνιφγεζε κεηψλεη ην άγρνο γηα
ηελ αμηνιφγεζε, εληζρχεη ηελ
ππεπζπλφηεηα ησλ ζπνπδαζηψλ γηα
ηελ κάζεζή ηνπο θαη βνεζάεη ηνπο
ζπνπδαζηέο λα απνθηήζνπλ κηα
θξηηηθή καηηά γηα ηε δηθή ηνπο εξγαζία
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17. Li & Chen
(2016)
Κίλα

Πνζνηηθή (60
ζπνπδαζηέο)

Αηεξεχλεζε ηεο
απηναμηνιφγεζεο θαη
εηεξναμηνιφγεζεο σο
απνηειεζκαηηθψλ εξγαιείσλ
πνπ κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ηνλ
ηξφπν κάζεζεο.

18.Rivas &
Arrufat (2016)
Εζπαλία

Μηθηή κέζνδνο (87
ζπνπδαζηέο)

Αηεξεχλεζε ηεο ρξήζεο ηεο
ειεθηξνληθήο ξνπκπξίθαο γηα
ηελ αμηνιφγεζε ηεο κάζεζεο.

19.Ozarslan &
Ozan (2016)
Σνπξθία

Πνζνηηθή (677
ζπνπδαζηέο)

Αηεξεχλεζε ηεο
απηναμηνιφγεζεο κε θνπίδ πνπ
ιακβάλεη ππφςε ηε
ζπκπεξηθνξά ησλ ζπνπδαζηψλ
ζε έλα online κάζεκα.

20. Sharma et al.
(2016)
Ελδία

Πνζνηηθή (89
ζπνπδαζηέο)

21.Elgadal (2017)
Ληβχε

Πεηξακαηηθή
κέζνδνο (100
ζπνπδαζηέο ζηε
Ληβχε θαη 32
ζπνπδαζηέο απφ ηε
Ληβχε πνπ
ζπνπδάδνπλ ζηελ
Ώγγιία)
Πεηξακαηηθή
(65ζπνπδαζηέο)

Αηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ηεο
απηναμηνιφγεζεο ζηελ
αθαδεκατθή επίδνζε θαη
εμέηαζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ
ζπνπδαζηψλ θαη ησλ
εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ
απηναμηνιφγεζε σο εξγαιείνπ
πνπ ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε
ηεο κάζεζεο.
Αηεξεχλεζε ηεο ζπκβνιήο ηεο
απηναμηνιφγεζεο κέζσ θχιινπ
απηναμηνιφγεζεο θαη θφξκαο
αλαηξνθνδφηεζεο ζηηο γξαπηέο
δεμηφηεηεο ησλ ζπνπδαζηψλ.

22. Fraile,
Panadero, &
Pardo (2017)
Εζπαλία

χγθξηζε ηεο επίδξαζεο πνπ
έρεη ε ρξήζε ησλ ξνπκπξίθσλ
κε θαη ρσξίο ηε δηαδηθαζία ηεο
ζπλδεκηνπξγίαο.

23.Bourke (2017)
Νέα Γειαλδία

40 ζπνπδαζηέο

Αηεξεχλεζε ηεο εηζαγσγήοηεο
δηαδηθαζίαο απηναμηνιφγεζεο
γηα ρξνληθφ δηάζηεκα
κεγαιχηεξν ησλ ηξηψλ εηψλ
ζ‟ έλα παλεπηζηεκηαθφ
κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα.

24.Duque Micán
& Cuesta Medina
(2017)
Κνινκβία

Μηθηή κέζνδνο (24
ζπνπδαζηέο)

Αηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ηεο
απηναμηνιφγεζεο ζηελ
αλάπηπμε πξνθνξηθψλ
ηθαλνηήησλ ηνπ ιεμηινγίνπ.
πγθεθξηκέλα, έγηλε εθαξκνγή
ελφο ζπζηεκαηηθνχ θχθινπ
φπνπ ε απηναμηνιφγεζε
εθαξκφζηεθε σο πεγή
δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο.

1039

ηνπο θαη ηελ εξγαζία ησλ νκφηηκψλ
ηνπο.
Δ απηναμηνιφγεζε θαη ε
εηεξναμηνιφγεζε κεηαθχιεζαλ ηηο
καζεζηαθέο κεζφδνπο απφ
επηθαλεηαθέο ζε βαζηέο πξνζεγγίζεηο
γηα ηε κάζεζε θαη ζπλέβαιαλ ζηελ
αλάπηπμε ελφο απνηειεζκαηηθνχ
καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο.
Οη ειεθηξνληθέο ξνπκπξίθεο
βειηίσζαλ ηελ επίδνζε, ελίζρπζαλ ηε
κάζεζεθαη πξνψζεζαλ ηελ
ππεπζπλφηεηα.
Οη ζπνπδαζηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ
πην ζπρλά ην θνπίδ ήηαλ πην
ηθαλνπνηεκέλνη κε ην κάζεκα,
ζεκείσζαλ πςειφηεξε βαζκνινγία
ζηηο ηειηθέο εμεηάζεηο
ελψπαξνπζίαζαλ πςειφηεξν βαζκφ
αληηιεπηήο κάζεζεο.
Δ απηναμηνιφγεζε θηλεηνπνίεζε ηνπο
ζπνπδαζηέο, αχμεζε ην ελδηαθέξνλ
ηνπο γηα ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα θαη
νδήγεζε ζε πςειφηεξεο επηδφζεηο.
Ώθφκα, ελίζρπζε ηε κάζεζε θαη
ζπλέβαιε ζηελ αλάπηπμεδεμηνηήησλ
θξηηηθήο ζθέςεο.
Οη πεξηζζφηεξνη ζπνπδαζηέο πνπ
ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ απηναμηνιφγεζε
βειηίσζαλ ηα πξνζρέδηά ηνπο
θάλνληαο επηθαλεηαθέο, αιιά θαη
ζεκαληηθέο δηνξζψζεηο ελψ εθείλνη
πνπ δελ ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ
απηναμηνιφγεζε έθαλαλ ιίγεο
επηθαλεηαθέο δηνξζψζεηο.
Δ ζπλδεκηνπξγία
ξνπκπξίθσλελεξγνπνίεζε ηηο
καζεζηαθέο ζηξαηεγηθέο θαη είρε
ζεηηθφ απνηέιεζκα ζηελ απηνξξχζκηζε
θαη ηελ επίδνζε.
H απηναμηνιφγεζε ζπλέβαιε ζην λα
επηθεληξψλνληαη νη ζπνπδαζηέο ζηε
κάζεζε θαη φρη ζην βαζκφ. Βπηπιένλ,
απνηειεί κηα θαηλνηφκν πξσηνβνπιία
αμηνιφγεζεο πνπ θέξλεη ζην
πξνζθήλην ηελ νληνινγηθή γλψζε θαη
ηελ επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα ζηελ
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.
Οη ζπνπδαζηέο έγηλαλ πην ηθαλνί ζην
λα θξίλνπλ, λα παξαθνινπζνχλ θαη λα
αληηδξνχλ ζηε κάζεζή ηνπο θαη ηα
καζεζηαθά θέξδε. Βπηπιένλ, κπφξεζαλ
λα νξίζνπλ καζεζηαθέο δεζκεχζεηο θαη
ρξεζηκνπνίεζαλζηξαηεγηθέο κάζεζεο
πνπ ηνπο επέηξεςαλ λα
επαηζζεηνπνηεζνχλ θαη λα
πξνρσξήζνπλ ζε πεξαηηέξσ ελέξγεηεο.
Βπηπιένλ, νη ζπνπδαζηέο απέθηεζαλ
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25.Machera
(2017)
Μπνηζνπάλα

Πνζνηηθή (90
ζπνπδαζηέο)

26.Ndoye (2017)
ΔΠΏ

Πνηνηηθή (16
ζπνπδαζηέο)

Αηεξεχλεζε ηνπ αλ ε
απηναμηνιφγεζε θαη ε
εηεξναμηνιφγεζε κπνξεί λα
ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ησλ
επθαηξηψλ ησλ ζπνπδαζηψλ γηα
πξφζβαζε ζηελ απαζρφιεζε.
Αηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ
ζπνπδαζηψλ γηα ηηο δηαδηθαζίεο
απηναμηνιφγεζεο θαη
εηεξναμηνιφγεζεο.

ηελ ηθαλφηεηα λα αλαγλσξίδνπλ ηα
δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία ζηε
κάζεζή ηνπο.
Δ απηναμηνιφγεζε θαη ε
εηεξναμηνιφγεζε ζπλέβαιε ζηελ
πξνεηνηκαζία δεμηνηήησλ
απαζρνιεζηκφηεηαο ησλ ζπνπδαζηψλ,
ψζηε λα είλαη αληαγσληζηηθνί ζηελ
αγνξά εξγαζίαο.
Δ απηναμηνιφγεζε θαη ε
εηεξναμηνιφγεζε βειηίσζαλ ηε
κάζεζε θαη πξνψζεζαλ ηελ
ππεπζπλφηεηα ησλ ζπνπδαζηψλ
απέλαληη ζηε κάζεζε.

πδήηεζε
Ο κέζνο φξνο ησλ εξεπλψλ αλά έηνο απφ ην 2008-2018 είλαη πεξίπνπ 2 κε ηηο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο λα
έρνπλ ζεκεησζεί ζηελ Εζπαλία (Ν=5), ελψ ζηελ ειιεληθή ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε εληνπίζηεθε κφλν κία (N=1)
έξεπλα.
Ώλαιπηηθά, ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο δείρλνπλ, φηηε απηναμηνιφγεζε δηεζλψο έρεη
εθαξκνζηεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα, θπξίσο, ζηε κάζεζε θαη ηελ επίδνζε.
πγθεθξηκέλα, ζην πεδίν ηεο ειεθηξνληθήο απηναμηνιφγεζεο, ην ειεθηξνληθφ portfolio πξνσζεί ηελ
απηναμηνιφγεζε θαη ελζαξξχλεη ηελ απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε γισζζψλ (Hung, 2009). Βπηπιένλ, ηα
ειεθηξνληθά εξγαιεία απηναμηνιφγεζεο βνεζνχλ ηνπο ζπνπδαζηέο λα θαιχςνπλ ηα θελά πνπ έρνπλ θαη λα
βειηηψζνπλ ηελ επίδνζή ηνπο, θαζψο εμαζθνχληαη ζηηο εξσηήζεηο ησλ εμεηάζεσλ (Leafetal., 2009). Βπίζεο,
δηαδηθηπαθά εξγαιεία απηναμηνιφγεζεο ελζαξξχλνπλ ηε δηα βίνπ θαη απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε
(Bhandaryetal., 2016), ελψπιηθφ ειεθηξνληθήο απηναμηνιφγεζεο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κε ην HotPotatoes (Ibabe&Jauregizar, 2010), δηαδηθηπαθά ηεζηαπηναμηνιφγεζεο (Šukušiš etal., 2014),αιιά θαη
εαπηναμηνιφγεζε κέζσ θηλεηνχζπκβάινπλ ζηε βειηίσζε ηεο αθαδεκατθήο επίδνζεο (Chen, 2010). Ώθφκε,ε
απηναμηνιφγεζε κέζσ δηαδηθηπαθνχ ζπζηήκαηνοβνεζάεη ηνπο ζπνπδαζηέο ζηελ αηνκηθή ηνπο κάζεζε θαη ηνπο
πξνεηνηκάδεη γηα κειινληηθά ηεζη (Antal&Koncz, 2011). Κνπίδ απηναμηνιφγεζεο πνπ ιακβάλεη ππφςε ηνπ
ηεζπκπεξηθνξά ηνπ ζπνπδαζηή εληζρχεη ηελ αληηιεπηή κάζεζε θαη βειηηψλεη ηελ επίδνζήηνπ (Ozarslan&Ozan,
2016), ελψ ειεθηξνληθέο ξνπκπξίθεο εληζρχνπλ ηε κάζεζε θαη βειηηψλνπλ εμίζνπ ηελ επίδνζε ησλ ζπνπδαζηψλ
(Rivas&Arrufat, 2016). χκθσλα κε ηα παξαπάλσ επξήκαηα ηα εξγαιεία ειεθηξνληθήο απηναμηνιφγεζεο
εθαξκφδνληαη ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη έρνπλ ζεηηθή επίδξαζε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Οη
HarrisθαηBrown (2018) επηζεκαίλνπλ, φηη ε ειεθηξνληθή απηναμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ απνηειεί έλα
πνιιά ππνζρφκελν πεδίν κε εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ πνπ ππάξρεη αλάγθε λα δηεξεπλεζεί πεξηζζφηεξν.
Καη ε απηναμηνιφγεζε θαη ε εηεξναμηνιφγεζε σο κέζνδνη αμηνιφγεζεο βνεζάλε ηνπο ζπνπδαζηέο λα
ιάβνπλ αλαηξνθνδφηεζε γηα ηε γλψζε, ηελ θαηαλφεζε θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ έρνπλ αλαπηχμεη (Duers, 2013),
ζπκβάινπλ ζηελ κεηαθχιηζε ησλ καζεζηαθψλ κεζφδσλ απφ ηηο επηθαλεηαθέο ζηηο πην βαζηέο πξνζεγγίζεηο γηα
ηε κάζεζε (Li & Chen, 2016), θαη έηζη ηελ εληζρχνπλ θαηπξνσζνχλ ηελ ππεπζπλφηεηα ησλ ζπνπδαζηψλ
απέλαληί ηεο (Ndoye, 2017). Βπηπιένλ, νη ξνπκπξίθεο πξνσζνχλ ηε ρξήζε καζεζηαθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη
βειηηψλνπλ ηελ επίδνζε (Panadero & Romero, 2014),ελψ ε δηαδηθαζία ηεο ζπλδεκηνπξγίαο ξνπκπξίθσλ κπνξεί
λα ελεξγνπνηήζεη καζεζηαθέο ζηξαηεγηθέο θαη λα έρεη έλα ζεηηθφ απνηέιεζκα ζηελ επίδνζε (Fraile et al., 2017).
Ώθφκε,ε εθαξκνγή ελφο ζπζηεκαηηθνχ θχθινπ ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπε απηναμηνιφγεζε εθαξκφδεηαη σο πεγή
δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο θάλεη ηνπο ζπνπδαζηέο λα νξίδνπλ καζεζηαθέο δεζκεχζεηο, λα ρξεζηκνπνηνχλ
καζεζηαθέο ζηξαηεγηθέο θαη λα εληνπίδνπλ ηα δπλαηά ζεκεία θαη ηηο αδπλακίεο ζηε κάζεζή ηνπο (Duque Micán
& Cuesta Medina, 2017), θάηη πνπ ζπκθσλεί κε ηα επξήκαηα ηνπ Ross (2006) ν νπνίνο ππνζηεξίδεη, φηη ε
απηναμηνιφγεζε βνεζάεη ζηνλ εληνπηζκφ ησλ δπλαηψλ θαη αδχλαησλ ζεκείσλ ηεο εξγαζίαο ησλ
εθπαηδεπνκέλσλ. Βπηπξφζζεηα, ηα πξφηππα-ππνδείγκαηα, ε παξνρή αλαηξνθνδφηεζεο θαη ε ρξήζε θξηηεξίσλ
σο κέξε ηεο δηαδηθαζίαο απηναμηνιφγεζεο βειηηψλνπλ ηελ επίδνζε (McKevitt, 2016), ελψ ην θχιιν
απηναμηνιφγεζεο θαη ε θφξκα αλαηξνθνδφηεζεο βνεζάλε ηνπο ζπνπδαζηέο λα πξνρσξήζνπλ ζε επηθαλεηαθέο
αιιά θαη ζε ζεκαληηθέο δηνξζψζεηο ζηελ εξγαζία ηνπο (Elgadal, 2017). Γεληθά, ε εθαξκνγή απηναμηνινγηθψλ
δηαδηθαζηψλ εληζρχεη ηε κάζεζε θαη νδεγεί ζε πςειφηεξε επίδνζε (Sharmaetal., 2016). Δ βειηίσζε ηεο
επίδνζεο σο απνηέιεζκα απηναμηνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ έρεη επίζεο επηζεκαλζεί θαη απφ ηνπο RolheiserθαηRoss
(2001), Ross (2006), McMillanθαηHearn (2008) θαηWride (2017).
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Ώθφκε, ε απηναμηνιφγεζε κέζσ δηαδηθηπαθνχ εξγαιείνπ θηλεηνπνηεί ηνπο ζπνπδαζηέο ψζηε λα
δεηνχλ θαζνδήγεζε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη βνήζεηα απφ ηνπο νκφηηκνχο ηνπο (Bhandary et al., 2016), ελψ
ε απηναμηνιφγεζε κε ην καζεζηαθφ κνληέιν Biggs‟ 3Pεληζρχεη ηελ απηνξξχζκηζε θαη απμάλεη ηελ
απηνπεπνίζεζε (Tai, 2012). Ώθφκε, ηα ζελάξηα (Panaderoetal., 2013), θαη ε εκπινθή ησλ ζπνπδαζηψλ ζηε
δεκηνπξγία θξηηεξίσλ ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο απηνξξχζκηζεο (Fraileetal., 2017), ελψ ε ζπλερήο
απηναμηνιφγεζε εληζρχεη ζεκαληηθά ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα (Alishah&Dolmaci, 2013). Σα επξήκαηα ηεο
παξνχζαο κειέηεο,επίζεο, δείρλνπλ φηη ε απηναμηνιφγεζε ζην πιαίζην ηεο ζπλδηδαζθαιίαο ζπκβάιιεη ζηελ
επίιπζε πξνβιεκάησλ, βειηηψλεη ηελ ηθαλφηεηα απηναμηνιφγεζεο θαη απηνειέγρνπ θαη ζπκβάιιεη ζηελ
αιιαγή ηεο ζηάζεο ησλ ζπνπδαζηψλ απέλαληη ζην κάζεκα, θάλνληάο ηνπο λα αλαγλσξίζνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα
θαη ηε ζπλεηζθνξά ηνπ ζηε κάζεζή ηνπο (Wollfensperger&Patkin, 2013). Ώθφκε, νη ειεθηξνληθέο ξνπκπξίθεο
πξνσζνχλ ηελ ππεπζπλφηεηα (Rivas&Arrufat, 2016), ελψ ε απηναμηνιφγεζε θαη ε εηεξναμηνιφγεζε
πξνεηνηκάδνπλ ηνπο ζπνπδαζηέο λα απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο απαζρνιεζηκφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα
γίλνπλαληαγσληζηηθνί ζηελ αγνξά εξγαζίαο (Machera, 2017), κεηψλνπλ ην άγρνο γηα ηελ αμηνιφγεζε, εληζρχνπλ
ηελ ππεπζπλφηεηα ησλ ζπνπδαζηψλ απέλαληη ζηε κάζεζή ηνπο θαη βνεζάλε ηνπο ζπνπδαζηέο λα απνθηήζνπλ
κηα θξηηηθή καηηά απέλαληη ζηε δηθή ηνπο εξγαζία θαη ζηελ εξγαζία ησλ νκφηηκψλ ηνπο (Gurbanov, 2016).
Βπηπιένλ, ε απηναμηνιφγεζε ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θξηηηθήο ζθέςεο (Sharmaetal., 2016), ζην
λα επηθεληξψλνληαη νη ζπνπδαζηέο ζηε κάζεζε θαη φρη ζην βαζκφ θαη θέξλεη ζην πξνζθήλην ηελ νληνινγηθή
γλψζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα (Bourke, 2017).
ηνλ ειιεληθφ ρψξν, βξέζεθε κφλν κηα έξεπλα ζηελ νπνία έλα ειεθηξνληθφ θνπίδ γηα ην moodle
(Quizreportanalysis), ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα παξνπζηάζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο απηναμηνιφγεζεο ησλ
ζπνπδαζηψλ, βνήζεζε ψζηε λα βειηησζεί ε επίδνζή ηνπο θαη λα εληζρπζεί ε απηνξξχζκηζή ηνπο. Ώθφκε,
θηλεηνπνίεζε ηνπο ζπνπδαζηέο ψζηε λα πξνζπαζνχλ πεξηζζφηεξν θαη λα εληνπίδνπλ ηα θελά ζηε κάζεζή ηνπο
(Πνπξληάο, 2009). Οξηζκέλα απφ ηα πξνεγνχκελα επξήκαηα φπσο ε κείσζε ηνπ άγρνπο, έρεη δηαπηζησζεί θαη
απφ ηνλ Wride (2017), ελψ ε ελίζρπζε ησλ θηλήηξσλ έρεη επίζεο επηζεκαλζεί απφ ηνπο RolheiserθαηRoss (2001)
θαηηνπο McMillanθαηHearn (2008)ελψ, ε ελίζρπζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ππνγξακκίδεηαη θαη απφ ηνπο
RolheiserθαηRoss (2001). Βπίζεο, νη Alonso-TapiaθαηPanadero (2010) επηζεκαίλνπλ, φηη δελ ππάξρνπλ πνιιέο
έξεπλεο πνπ λα έρνπλ εμεηάζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο απηναμηνιφγεζεο ζηελ απηνξξχζκηζε, θάηη ην νπνίν
επηβεβαηψλεη θαη ε παξνχζα βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, θαζψο δελ ππάξρνπλ πνιιέο έξεπλεο ζηηο νπνίεο λα
έρεη εμεηαζηεί θαη επηβεβαησζεί ε απηνξξχζκηζε σο απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο απηναμηνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ.
πκπεξάζκαηα
Δ παξνχζα έξεπλα επηρείξεζε λα δηεξεπλήζεη ην ζέκα ηεο απηναμηνιφγεζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα
εθπαίδεπζε θαη γηα ην ζθνπφ απηφ κειεηήζεθαλ εκπεηξηθέο έξεπλεο πνπ δηελεξγήζεθαλ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία,
δηεζλψο θαη ζηελ Βιιάδα. πγθεθξηκέλα, εμεηάζηεθαλνη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο εθαξκφδεηαη ε
απηναμηνιφγεζε ζηε ζπγθεθξηκέλε βαζκίδα, θαζψο θαηηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο.
Ώπφ ηε κειέηε ηνπ δείγκαηνο ησλ εξεπλψλ πνπ εμεηάζηεθαλ πξνέθπςε, φηη νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο
πξνέξρνληαη απφ ηνλ δηεζλή ρψξν, ελψ ζηελ Βιιάδα εληνπίζηεθε κφλν κία έξεπλα ε νπνία εζηηάδεη ζηελ
εμέηαζε ηεο επίδξαζεο πνπ έρεη ε απηναμηνιφγεζε ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Βπηπιένλ, ν κέζνο φξνο ησλ
εξεπλψλ αλά έηνο είλαη 2 θαη ε Εζπαλία είλαη ε ρψξα ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη πεξηζζφηεξεο κειέηεο.
πγθεθξηκέλα, δηεζλψο, νη πεξηζζφηεξεο κειέηεο έρνπλ εμεηάζεη θαη απνδείμεη ηε ζπκβνιή ηεο
απηναμηνιφγεζεο ζηε βειηίσζε ηεο επίδνζεο θαη ηεο κάζεζεο κε πνιχ ζεκαληηθά θαη ελδηαθέξνληα επξήκαηα.
Δ απηναμηνιφγεζε έρεη εθαξκνζηεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο πνπ πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ, ειεθηξνληθά ή
κε ειεθηξνληθά εξγαιεία απηναμηνιφγεζεο. Ώθφκε, παξαηεξείηαη ε ρξήζε ηεο απηναμηνιφγεζεο ζπλδπαζηηθά
κε δηάθνξεο πξαθηηθέο φπσο καζεζηαθά κνληέια ή κε άιινπ ηχπνπ αμηνιφγεζε, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε
εηεξναμηνιφγεζε. Ώθφκε, ε απηναμηνιφγεζε έρεη εθαξκνζηεί ζην πιαίζην πξαθηηθψλ φπσο ε ζπλδηδαζθαιία.
Ώλαιπηηθά, δηεζλψο ην ειεθηξνληθφ portfolioελζαξξχλεη ηελ απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε γισζζψλ
ελψ ειεθηξνληθά εξγαιεία απηναμηνιφγεζεο βνεζνχλ ηνπο ζπνπδαζηέο λα θαιχςνπλ ηα θελά ηνπο, λα
βειηηψζνπλ ηελ επίδνζή ηνπο θαη επηπξφζζεηα, ελζαξξχλνπλ ηε δηα βίνπ θαη απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε.
Βθηφο απηνχ, ην ειεθηξνληθφ πιηθφ απηναμηνιφγεζεο πνπ κπνξεί λα ζρεδηαζηεί κε ην Hot-Potatoes, ηα
δηαδηθηπαθά ηεζη θαη ε απηναμηνιφγεζε κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ βειηηψλνπλ ηελ αθαδεκατθή επίδνζε.
Ώθφκε, κέζσ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ απηναμηνιφγεζεο νη ζπνπδαζηέο κπνξνχλ λα ιάβνπλ βνήζεηα ζηελ
αηνκηθή ηνπο κάζεζε θαη λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα κειινληηθέοδνθηκαζίεο, ελψ δηαδηθηπαθφ θνπίδ
απηναμηνιφγεζεο πνπ ιακβάλεη ππφςε ηνπο ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ ζπνπδαζηψλ έρεη απνδεηρηεί φηη απμάλεη ηελ
αληηιεπηή κάζεζε θαη βειηηψλεη ηελ επίδνζε. Βπηπιένλ, νη ειεθηξνληθέο ξνπκπξίθεο εληζρχνπλ ηε κάζεζε θαη
ηελ αθαδεκατθή επίδνζε ελψ ε εηεξναμηνιφγεζε θαη απηναμηνιφγεζε βνεζνχλ ηνπο ζπνπδαζηέο λα ιάβνπλ
αλαηξνθνδφηεζε ζρεηηθά κε ηηο γλψζεηο, ηελ θαηαλφεζε θαη ηηο δεμηφηεηέο πνπ έρνπλ αλαπηχμεη, κεηαθπινχλ
ηηο καζεζηαθέο κεζφδνπο απφ ηηο επηθαλεηαθέο ζηηο πην βαζηέο πξνζεγγίζεηο γηα ηε κάζεζε, βειηηψλνπλ ηε
κάζεζε θαη πξνσζνχλ ηελ ππεπζπλφηεηα απέλαληη ζε απηήλ.
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Βπηπιένλ, νη ξνπκπξίθεο πξνσζνχλ ηε ρξήζε ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο θαη βειηηψλνπλ ηελ επίδνζε, ελψ
ειεθηξνληθά εξγαιεία απηναμηνιφγεζεο θηλεηνπνηνχλ ηνπο ζπνπδαζηέο λα δεηνχλ θαζνδήγεζε απφ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο θαη βνήζεηα απφ ηνπο νκφηηκνχο ηνπο. Δ δηαδηθαζία ηεο ζπλδεκηνπξγίαοξνπκπξίθαο κπνξεί λα
ελεξγνπνηήζεη καζεζηαθέο ζηξαηεγηθέο θαη λα επεξεάζεη ζεηηθά ηηο επηδφζεηο, ελψ ε εθαξκνγή ελφο
ζπζηεκαηηθνχ θχθινπ φπνπ ε απηναμηνιφγεζε εθαξκφδεηαη σο δηακνξθσηηθή πεγή αμηνιφγεζεο θάλεη ηνπο
ζπνπδαζηέολα ρξεζηκνπνηνχλ ζηξαηεγηθέο κάζεζεο, λα νξίδνπλ καζεζηαθέο δεζκεχζεηο θαη λα εληνπίδνπληα
αδχλαηα θαη δπλαηά ζεκεία ζηε κάζεζή ηνπο. Βπηπιένλ, ηα πξφηππα-ππνδείγκαηα, ε παξνρή αλαηξνθνδφηεζεο
θαη ε ρξήζε θξηηεξίσλ σο κέξε ηεο δηαδηθαζίαο απηναμηνιφγεζεο βειηηψλνπλ ηελ επίδνζε, ελψ ην θχιιν
απηναμηνιφγεζεο θαη ε θφξκα αλαηξνθνδφηεζεοβνεζά ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα πξνβνχλ ζε επηθαλεηαθέο θαη
ζεκαληηθέο δηνξζψζεηοζηελ εξγαζία ηνπο.
Δ απηναμηνιφγεζε κε ην καζεζηαθφ κνληέιν Biggs‟ 3P αλαπηχζζεη ηελ απηνξξχζκηζε θαη απμάλεη ηελ
απηνπεπνίζεζε. Βπηπξφζζεηα, ηα ζελάξηα θαη ε ζπκκεηνρή ησλ ζπνπδαζηψλ ζηε δεκηνπξγία ξνπκπξίθαο
αλαπηχζζνπλ ηελ απηνξξπζκηδφκελε κάζεζε. Ώθφκα, ε ζπλερήο απηναμηνιφγεζε απμάλεη ζεκαληηθά ηελ
απηναπνηειεζκαηηθφηεηα. Δ απηναμηνιφγεζε ζην πιαίζην ηεο ζπλδηδαζθαιίαο ζπκβάιιεη ζηελ επίιπζε
πξνβιεκάησλ, αλαπηχζζεη ηελ ηθαλφηεηα απηναμηνιφγεζεο θαη ηνλ απηνέιεγρν θαη αιιάδεη ηε ζηάζε ησλ
ζπνπδαζηψλ απέλαληη ζην κάζεκα θάλνληάο ηνπο λα αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία θαη ηε ζπκβνιή απηνχ ζηε
κάζεζή ηνπο. Ώθφκε, νη ειεθηξνληθέο ξνπκπξίθεο πξνσζνχλ ηελ ππεπζπλφηεηα, ελψ ε απηναμηνιφγεζε θαη ε
εηεξναμηνιφγεζε πξνεηνηκάδνπλ ηνπο ζπνπδαζηέο ψζηε λα απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο απαζρνιεζηκφηεηαο πνπ ζα
ηνπο βνεζήζνπλ λα είλαη αληαγσληζηηθνί ζηελ αγνξά εξγαζίαο, κεηψλνπλ ην άγρνο γηα αμηνιφγεζε, απμάλνπλ
ηελ επζχλε ησλ ζπνπδαζηψλαπέλαληηζηε κάζεζή ηνπο θαη ηνπο βνεζάλε λ‟ απνθηήζνπλ κηα θξηηηθή
καηηάαπέλαληηζηελεξγαζία ηνπο θαη ηελ εξγαζία ησλ νκφηηκψλ ηνπο. Βπηπιένλ, ε απηναμηνιφγεζε ζπκβάιιεη
ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θξηηηθήο ζθέςεο, ζην λα επηθεληξψλνληαη νη ζπνπδαζηέο ζηε κάζεζε θαη φρη ζην
βαζκφ θαη θέξλεη ζην πξνζθήλην ηελ νληνινγηθή γλψζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα.
ηελ Βιιάδα βξέζεθε κφλν κία ζρεηηθή έξεπλα, φπνπ ε απηναμηνιφγεζε ησλ ζπνπδαζηψλ κέζσ ελφο
ειεθηξνληθνχ θνπίδ γηα ην moodle απνδείρζεθε φηη βειηίσζε ηηο επηδφζεηο ησλ ζπνπδαζηψλ, ηελ απηνξξχζκηζε,
ψζεζε ηνπο ζπνπδαζηέο ψζηε λα πξνζπαζνχλ πεξηζζφηεξν θαη ηέινο ηνπο βνήζεζε λα εληνπίζνπλ ηα θελά ζηε
κάζεζή ηνπο.
Δ απηνξξπζκηδφκελε κάζεζε, ηα θίλεηξα, ε απηνπεπνίζεζε, ν απηνέιεγρνο, νη δεμηφηεηεο
απαζρνιεζηκφηεηαο θαη ε ππεπζπλφηεηα σο απνηειέζκαηα ηεο απηναμηνιφγεζεο δελ έρνπλ εμεηαζηεί ηφζν πνιχ
ζην πιαίζην ηεο απηναμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε φζν ε κάζεζε θαη ε
επίδνζε. Χο εθ ηνχηνπ, ζε δηεζλέο επίπεδν θαη ζηελ Βιιάδα ππάξρεη αλάγθε γηα πεξηζζφηεξε δηεξεχλεζε απηψλ
ησλ κεηαβιεηψλ, θαζψο ε έξεπλα εζηηάδεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ επίδξαζε ηεο απηναμηνιφγεζεο ησλ
εθπαηδεπνκέλσλ ζηε κάζεζε θαη ηελ επίδνζε. Ώθφκε, ε παξνχζα κειέηεδείρλεη φηη ε ειεθηξνληθή
απηναμηνιφγεζε ζην πιαίζην ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απνηειεί έλα επεξρφκελν εξεπλεηηθφ ζέκα κε
ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ελψ ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο απηναμηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ψζηε ε
απηναμηνιφγεζε λα εληαρζεί ζπζηεκαηηθά ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη λα βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο
εληφο παλεπηζηεκηαθνχ ρψξνπ αιιά θαη εθηφο ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο βίν αξγφηεξα θαζψο κπνξεί λα ηνπο
εθνδηάζεη κε απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο.
Πεξηνξηζκνί
ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο παξνχζαο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο ζπγθαηαιέγεηαη ην γεγνλφο φηη ε
αλαδήηεζε ησλ πξνο εμέηαζε εξεπλψλ έγηλε κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη κεραλψλ αλαδήηεζεο.
Βπηπξφζζεηα, άιινο πεξηνξηζκφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε εζηίαζε κφλν ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ηεο
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
Πξνηάζεηο
ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηελ Βιιάδα ζα κπνξνχζε λα δηεξεπλεζεί ε ζπκβνιή ηεο
απηναμηνιφγεζεο ησλ ζπνπδαζηψλζηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο θαη ζηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ πνπ
θξίλνληαη απαξαίηεηεο ψζηε κεηά ην πέξαο ησλ ζπνπδψλ ηνπο λα κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηνλ αληαγσληζκφ
ηεο αγνξάο εξγαζίαο.Βπηπξφζζεηα, ε δηελέξγεηα εκπεηξηθψλ εξεπλψλ πνπ λα εμεηάδνπλ ηελ επίδξαζε λέσλ
ειεθηξνληθψλ εξγαιείσλ απηναμηνιφγεζεο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζεσξείηαη
αλαγθαία. Σέινο, ε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο απφ ηελ εθαξκνγή ειεθηξνληθψλ θαη
κε ειεθηξνληθψλ εξγαιείσλ απηναμηνιφγεζεο ζα είρε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ αλ ζπλδπάδνληαλ κε ηελ εμέηαζε
ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ ησλ εξγαιείσλ, ηεο επθνιίαο θαη ηεο ζπρλφηεηαο ρξήζεο ηνπο.
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ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ. ΑΠΟ ΣΖ ΘΔΧΡΗΑ ΣΖΝ ΠΡΑΞΖ. ΈΝΑ
ΖΓΔΣΖ Ζ ΔΝΑ «ΑΝΘΡΧΠΟ ΓΗΑ ΟΛΔ ΣΗ ΓΟΤΛΔΗΔ;»

Πεξηθιήο Υ. Υξηζηίδεο
Αξ. Αεκνζίνπ Αηθαίνπ θαη Πνιηηηθψλ Βπηζηεκψλ,
Αηεπζπληήο 1νπ Α.. ηαπξνχπνιεο

ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Οη δηεπζπληέο θαη νη δηεπζχληξηεο θαινχληαη λα εθηειέζνπλ ζπγθεθξηκέλν έξγν, πνπ άθνξα ζηε
δηνίθεζε ζρνιηθψλ κνλάδσλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο, θάπνηε, ην έξγν ηνπο δελ κνηάδεη κε άζθεζε
δηνηθεηηθνχ έξγνπ φπσο απηή νξίδεηαη ζηε λνκνζεζία θαη πεξηγξάθεηαη ζηε ζρεηηθή ζεσξία.
ην άξζξν ζα δηεξεπλεζεί ν ξφινο ηνπ/ηεο δηεπζπληή/ξηαο κέζα απφ ην ηξηπιφ πξίζκα ζεσξία,
λνκνζεζία, πξάμε θαη κέζα θπξίσο απφ ζέζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπλεληεχμεηο ελ ελεξγεία θαη πξψελ
δηεπζπληψλ/ξησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο Ώ/ζκαο Βθπαίδεπζεο.

ABSTRACT
School Managers are invited to perform specific tasks regarding school administration. In reality,
however, their work very often doesn‟t seem like exercising administration defined by the legislation and
described by relevant theory.
In this article the role of the School Manager will be explored from three points of view (theory,
legislation, practice) and particularly through the opinions expressed in interviews given by current and former
School Managers of elementary schools.

Δ παξνχζα εηζήγεζε δελ πξνέξρεηαη απφ κηα νινθιεξσκέλε έξεπλα πνπ αθνξά ζηε δηνίθεζε
εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ Ώ/ζκηαο Βθπαίδεπζεο έηζη φπσο απηή απνηππψλεηαη ζην πεδίν πινπνίεζήο
ηεο, ζηα ζρνιεία.
Σν θίλεηξν γηα ηε ζπγγξαθή απηνχ ηνπ θεηκέλνπ δελ ζα κπνξνχζε παξά λα δνζεί απφ ηελ
ηδηφηεηα ηνπ γξάθνληνο σο δηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο Ώ/ζκηαο Βθπαίδεπζεο θαη ηελ απφ ην
γεγνλφο απηφ επηζπκία πνπ ηνπ γελλήζεθε λα δηεξεπλήζεη ην ξφιν ηνπ ζηε ζέζε πνπ θαηέρεη ηα
ηειεπηαία επηά ρξφληα, κέζα απφ ην ηξηπιφ πξίζκα ζεσξία, λνκνζεζία, πξάμε.54
Δ λνκνζεζία ζε πνην βαζκφ είλαη έλα ιεηηνπξγηθφ εξγαιείν γηα ηα φξγαλα άζθεζεο δηνίθεζεο
ζε κηα ζρνιηθή κνλάδα; Δ ζρεηηθή ζεσξία απέρεη απφ ηελ πξάμε πεξηζζφηεξν απφ ην αλακελφκελν φπνπ ην αλακελφκελν αθνξά ζηελ ππαξθηή θάζε θνξά θαη ζε θάζε πεδίν απφζηαζε κεηαμχ ζεσξίαο
θαη πξάμεο, απφζηαζε πνπ νπζηαζηηθά αθνξά ην δηαθνξεηηθφ ξφιν ησλ δχν παξακέηξσλ πνπ
δηακνξθψλνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Πνην είλαη ην πεξηερφκελν ηνπ ηίηινπ «δηεπζπληήο/ξηα –
ειιεληθήο ζρνιηθήο κνλάδαο;». Βίλαη ν/ε δηεπζπληήο/ξηα έλαο «άλζξσπνο γηα φιεο ηη δνπιεηέο;».
Σα ζπκπεξάζκαηα ηνπ παξφληνο πνλήκαηνο βαζίζηεθαλ ζηε κειέηε βαζηθψλ λνκνζεηεκάησλ
πνπ πεξηέρνπλ δηαηάμεηο νη νπνίεο αθνξνχλ ζηε δηνίθεζε ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ηεο βαζηθήο ζεσξίαο
54

’ αυτό βοικθςε και θ επαφι του γράφοντοσ με το αρχειακό υλικό του Διδαςκαλικοφ Βιματοσ, όπου ςε άρκρα, ιδθ
προπολεμικά, αποτυπϊνεται θ ανάγκθ και θ αγωνία να προςδιοριςτεί ο ρόλοσ του διευκυντι τθσ ςχολικισ μονάδασ - ζςτω
για τα δεδομζνα τθσ κάκε ιςτορικισ περιόδου.
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πνπ αθνξά ζηε δηνίθεζε εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ θαη έμη ζπλεληεχμεσλ δηεπζπληψλ/ξηψλ πέληε
κεγάισλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηνπ πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηεο Θεζζαινλίθεο θαη κίαο ηεο
επαξρίαο ζηελ Πεξηθεξεηαθή Βλφηεηα Θεζζαινλίθεο.55
Πεξηγξάθνληαο ηα ζπκπεξάζκαηα απηά ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη:
Ώ. Δ λνκνζεζία κπνξεί λα ζεσξεζεί πιήξεο ρσξίο φκσο λα δηαθξίλεηαη πάληνηε απφ ηελ
απαξαίηεηε ζαθήλεηα ψζηε λα κελ ππάξρνπλ πεξηζψξηα δηηηψλ εξκελεηψλ ή αλάγθε ζπλερψλ
δηεπθξηλίζεσλ.56
ΐ. Δ ζεσξία, ε νπνία δελ έρεη κεγάιν παξειζφλ ζηελ Βιιάδα, θαη παξφηη έρνπλ γίλεη
αμηφινγεο κεηαγξαθέο ηεο απφ ην ζρεκαηηζκέλν ζε άιιεο ρψξεο ζψκα ηεο, δελ κνηάδεη πξαγκαηηθά
πξνζαξκνζκέλε ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Μηα πξαγκαηηθφηεηα ε νπνία ζπρλά θαηαθξίλεηαη,
θαη φρη άδηθα, 57 ρσξίο λα δηαθαίλεηαη κηα πξνζπάζεηα εξκελείαο ηεο κε ζθνπφ λα πξνηαζνχλ
πξνζήθνπζεο ιχζεηο. Ώθφκε θη αλ δερηνχκε, θαη ηνχην έρεη λφεκα, πσο αθξηβψο έλαο απφ ηνπο
ζθνπνχο ηεο ζεσξίαο είλαη λα κεηαβάιεη ηελ πξάμε, ηνχην δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί απφ κηα ζεσξία
πνπ δελ έρεη πξψηα αθνπγθξαζηεί ηελ πξάμε.
Δ ζεσξία κνηάδεη λα έρεη ηελ αθεηεξία ηεο θαη λα εμαθνινπζεί λα αληιεί ην πιηθφ ηεο, ζε
ζεκαληηθφ βαζκφ, απφ ηε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ ε νπνία φκσο αλαθέξεηαη ζε έλα δηαθνξνπνηεκέλν
πεξηβάιινλ, θάπνηε ξηδηθά δηαθνξεηηθφ, φζνλ αθνξά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο ειιεληθήο
εθπαίδεπζεο.58
Φαίλεηαη πσο ην πεδίν είλαη αλνηρηφ γηα ηε δηακφξθσζε κηαο νινθιεξσκέλεο ζεσξίαο πνπ λα
αληαλαθιά ηελ ειιεληθή ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα απφ ηνπο λένπο επηζηήκνλεο ζην πεδίν ηεο
δηνίθεζεο εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ.
Γ. Θα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη νη δηεπζπληέο/ξηεο βξίζθνληαη ππφ κία έλλνηα ζε δπζρεξή ζέζε
ή θαη φηη ν ξφινο ηνπο βξίζθεηαη ζε θξίζε. Σα ηειεπηαία ρξφληα νη λένη ζεζκνί, πνπ δηακνξθψλνπλ
έλα ζρνιείν εκπινπηηζκέλσλ δξάζεσλ 59 θη ν δηαθνξεηηθφο ξφινο πνπ θαιείηαη λα παίμεη απηφ ην
ζρνιείν, θαζνδεγνχκελν απφ κηα εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή αζπλερεηψλ, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί
ζηε ζπλερψο κεηαβαιιφκελε ζχγρξνλε θνηλσλία, έρνπλ δηνγθψζεη ην έξγν πνπ πξέπεη λα επηηειεζηεί
φζνλ αθνξά ζηε δηνίθεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηδηαίηεξα ηελ αληίζηνηρε γξαθεηνθξαηία πνπ
πξνθαινχλ.
ε ζρνιεία ππνρξεκαηνδνηνχκελα ρσξίο γξακκαηεηαθή θάιπςε, ρσξίο άκεζε θαη αθψιπηε
ηερληθή ππνζηήξημε, ρσξίο λνκηθή ζπκβνπιή ρσξίο πξαγκαηηθή ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηνπ/ηεο
δηεπζπληή/ξηαο, εθείλνπ πνπ ν λφκνο πεξηγξάθεη, νη δηεπζπληέο/ξηεο παξαδφμσο δελ λνηψζνπλ
εγθαηαιειεηκκέλνη/εο. Ίζσο γηαηί νη ίδηνη/εο έκαζαλ λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο δπζρέξεηεο θαη λα
επηζηξαηεχνπλ θάζε ηη πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ζην έξγν ηνπο.
Οη δηεπζπληέο/ξηεο πνπ ξσηήζεθαλ ζεσξνχλ ζεηηθφ ην γεγνλφο φηη ε λνκνζεζία πνπ αθνξά
ζηε δηνίθεζε ζρνιηθψλ κνλάδσλ είλαη ζπιινγνθεληξηθή, αλ θαη κε γθξίδα ζεκεία σο αζαθή, απιά
εληνπίδνπλ ην πξφβιεκα ζην γεγνλφο φηη νη εθπαηδεπηηθνί, σο κέιε ηνπ πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ, ηνπ
έηεξνπ απνθαζηζηηθνχ νξγάλνπ ζηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ, δελ είλαη εμνηθεησκέλνη, θαιχηεξα δελ
γλσξίδνπλ επαξθψο, ην δηνηθεηηθφ ξφιν πνπ ηνπο επηθπιάζζεη ν λνκνζέηεο θαη θαίλεηαη, ηελ ίδηα
ζηηγκή, φηη έλαο κεγάινο αξηζκφο απφ απηνχο ζεσξεί φηη δελ ηνπο αθνξά. Οη ζχιινγνη πεξηγξάθνληαη
σο φξγαλα πνπ πην ζπρλά απφ φζν ζα έπξεπε ζε έλα ζπιινγνθεληξηθφ ζχζηεκα, εθρσξνχλ ζηελ
πξάμε ηε δηθή ηνπο απνθαζηζηηθή αξκνδηφηεηα ζηνλ/ζηε δηεπζπληή/ξηα απιά επηθπξψλνληαο ηηο
εηζεγήζεηο ηνπ/ηεο.
Αελ πξέπεη φκσο θαζψο πεξηγξάθεηαη ε πξαγκαηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ λα δηαθχγεη ηεο
πξνζνρήο φηη κε έλαλ πιάγην αιιά νπζηαζηηθφ ηξφπν ππάξρεη πνιιέο θνξέο έληνλε άζθεζε
δηεπζπληηθνχ δηθαηψκαηνο, άηππα αιιά πνιχ ηζρπξά, θαζψο αθνξά θαη κηα πνιηηηθή δηαρείξηζε, απφ
ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν απηαξρηθνχο δηεπζπληέο, ησλ ηζνξξνπηψλ εληφο ηνπ ζρνιείνπ. Άιισζηε θαη ε
55

Οι ςυνεντεφξεισ βαςίςτθκαν ςε θμιδομθμζνεσ ανοιχτζσ ερωτιςεισ που επζτρεπαν ςτουσ/ςτισ διευκυντζσ/ριεσ να
εκφραςτοφν ελεφκερα και κάποτε de profundis.
56

Σο ηιτθμα του εργαςιακοφ ωραρίου είναι ζνα αρκετά χαρακτθριςτικό όςο και κρίςιμο παράδειγμα, του οποίου θ
ερμθνεία παρά τθ νζα διατφπωςθ τθσ ςχετικισ διάταξθσ αφζκθκε ςε διττι ερμθνεία.
57
Π.χ. τα ζντονα γραφειοκρατικά ςτοιχεία που αυτι περιζχει.
58
Π.χ. θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των ελλθνικϊν ςχολείων είναι δθμόςια με ςυγκεκριμζνουσ περιοριςμοφσ ςτθν
παρζμβαςθ ςε αυτά του ιδιωτικοφ-επιχειρθματικοφ παράγοντα.
59
Π.χ. ευζλικτθ ηϊνθ και εκπαιδευτικά προγράμματα, ςίτιςθ, ειςαγωγι νζων ειδικοτιτων.
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εθρψξεζε ζηελ πξάμε ηεο απνθαζηζηηθήο αξκνδηφηεηαο ηνπ πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ ζηνλ/ζηελ
δηεπζπληή/ξηα, ζηελ νπνία αλαθεξζήθακε πην πάλσ, κπνξεί λα ζπκπαξαζχξεη ζηελ πξάμε ζε κηα
ιηγφηεξε δεκνθξαηηθή θαη ζπκκεηνρηθή ζπκπεξηθνξά θαη πεξηζζφηεξν δεκνθξαηηθνχο
δηεπζπληέο/ξηεο.
ζνλ αθνξά ην γξαθεηνθξαηηθφ κέξνο ηεο δηνίθεζεο, νη δηεπζπληέο/ξηεο ζεσξνχλ φηη ε
βνήζεηα πνπ έρνπλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο είλαη επαξθήο, θάπνηε έζησ νξηαθά, πξνθεηκέλνπ λα
δηεθπεξαησζνχλ νη ζρεηηθέο εξγαζίεο, παξφια απηά δελ ζεσξνχλ φηη αθφκε θαη έηζη ηνπο επηηξέπεηαη
πξαγκαηηθά λα αζθήζνπλ ην άιιν θαη εμίζνπ ζεκαληηθφ θνκκάηη ησλ, απφ ην λφκν, αξκνδηνηήησλ
ηνπο, ην παηδαγσγηθφ.
Λφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο, σο ρψξσλ εξγαζίαο, ησλ ζρνιείσλ, θαζψο ε «πξψηε χιε» αθνξά
αλζξψπνπο ζε επαίζζεηε ειηθία, ε νινθιεξσκέλε δηνίθεζε ησλ κνλάδσλ απηψλ αθνξά θαη ηελ
εθηέιεζε ηνπ παηδαγσγηθνχ έξγνπ απφ ηνλ/ηελ δηεπζπληή/ξηα. Βάλ απηφ δελ ζπληειεζηεί επηηπρψο,
αθήλεη, ζε ζεκαληηθφ βαζκφ θελφ πεξηερνκέλνπ ηελ έλλνηα ηεο δηνίθεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
κνλάδσλ ππνινγηδφκελεο ζε φιν ηεο ην εχξνο.60 Χο πξνο ν δήηεκα απηφ κηα ζεκαληηθή δηαπίζησζε
είλαη ην φηη νη δηεπζπληέο/ξηεο δελ ζεσξνχλ φηη απνηειεί γη‟ απηνχο/εο αλάγθε λα αληινχλ θχξνο απφ
ηνλ ηίηιν ηνπο αιιά απφ απηφλ ηνπ παηδαγσγηθά ππεχζπλνπ/εο θαη ζπληνληζηή/ξηαο ηνπ ζπιιφγνπ.
ζνλ αθνξά ζηε ζρέζε δηεπζπληψλ/ξηψλ θαη γνλέσλ, σο δηαπίζησζε θαη παξάδεηγκα, ζα
κπνξνχζε λα ζεκεησζεί φηη έλαο/κία δηεπζπληήο/ξηα ειιεληθήο ζρνιηθήο κνλάδαο δελ είλαη έλαο/κία
δηεπζπληήο/ξηα ζρνιηθήο κνλάδαο θάπνηαο άιιεο ρψξαο. 61 Καη ζίγνπξα δελ είλαη έλαο/κία
δηεπζπληήο/ξηα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα (ή αθφκα θαη ηνπ δεκφζηνπ) κε ηζρπξφ δηεπζπληηθφ δηθαίσκα. Ο
θχξηνο «πειάηεο» ηνπ ζρνιείνπ φκσο, σο ελήιηθαο, ν γνληφο, απφ ηελ εκπεηξία ηνπ απφ νξγαληζκνχο
άιισλ θνξέσλ, αληηιακβάλεηαη ηνλ/ηελ δηεπζπληή/ξηα κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο σο ηνλ απφιπην
ξπζκηζηή, κέζσ ησλ απνθάζεψλ ηνπ, ηεο ζρνιηθήο δσήο. Χο εθ ηνχηνπ ε δπζθνιία ηνπ λα αληηιεθζεί
ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ (φηη ν χιινγνο Αηδαζθφλησλ απνηειεί απνθαζηζηηθφ φξγαλν)
ιεηηνπξγεί επηβαξπληηθά γηα ην ξφιν ηνπ/ηεο δηεπζπληή/ξηαο, απαμηψλνληάο ηνλ, δπζρεξαίλνληαο
αθφκε πεξηζζφηεξν ην έξγν ηνπ/ηεο.
Ο/Δ δηεπζπληήο/ξηα λνηψζεη εγέηεο ή δηνηθεηηθφο ππάιιεινο; Δ απάληεζε ήηαλ δηνηθεηηθφο
ππάιιεινο πεξηζζφηεξν, εγέηεο θαηά πεξίπησζε. Σα πξάγκαηα ίζσο είλαη ιίγν ρεηξφηεξα. ηαλ δελ
νξίδεηαη κε ηνλ πην επθξηλή ηξφπν ε επζχλε εθηέιεζεο φισλ ησλ αλαγθαίσλ πξάμεσλ γηα ηε
ιεηηνπξγία ελφο ζρνιείνπ 62 απηφ ζπλήζσο ζεκαίλεη φηη ε απάληεζε ζηελ εξψηεζε «πνηνο είλαη
ππεχζπλνο λα θαιχςεη κηα πξαθηηθή αλάγθε» είλαη πξνζσπηθά ν/ε δηεπζπληήο/ξηα.63 Κη αλ αθφκε
θαηνξζψζεη ν/ δηεπζπληήο/ξηα λα επηιχζεη έλα ακθηιεγφκελεο αξκνδηφηεηαο δήηεκα, απηφ ζα
θαηαζηεί εθηθηφ ζπαηαιψληαο δπζαλάινγν κεγάιν ρξφλν θαη ελέξγεηα θαη πάιη εηο βάξνο πάληα ηνπ
ξφινπ πνπ λνεκαηνδνηεί ηε ζέζε ηνπ/ηεο σο εγέηε ηνπ ζρνιείνπ θαη παηδαγσγνχ.
Ώλαθεθαιαηψλνληαο επαλεξρφκαζηε ζην δήηεκα πνπ αθνξά ζηε ζρέζε ζεσξίαο θαη πξάμεο.
Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πεξηγξάθεηαη θαη ελ ηέιεη αζθείηαη ν δηεπζπληηθφο ξφινο έρεη ηέηνηα ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά πνπ θάπνηε δελ πεξηγξάθνληαη κε ηελ ίδηα ιέμε απφ ηε ζεσξία. Δ ζεσξία
αληηιακβάλεηαη ηνλ/ηελ δηεπζπληή/ξηα ζπλδπαζηηθά σο ηθαλφ/ή ηερλνθξάηε θαη απνηειεζκαηηθφ/ή
εγέηε κε απμεκέλν δηεπζπληηθφ δηθαίσκα θάηη πνπ γηα ηελ ειιεληθή ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα δελ
κπνξεί λα απνηειεί κηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε θαζψο ε ζεσξία ζα πξέπεη λα πεξηιάβεη εληφο ηεο,
ζε κεγαιχηεξν βαζκφ, θαη ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ παηδαγσγηθνχ ξφινπ ηνπ/ηεο.
Ώθφκε θαζψο ε λνκνζεζία, παξά ηηο αζάθεηέο ηεο, αληηιακβάλεηαη ηνλ/ηελ δηεπζπληή/ξηα θαη
σο παηδαγσγφ, θάηη πνπ βξίζθεη ζχκθσλνπο θαη ηνπο/ηηο ίδηνπο/εο, ζα πξέπεη λα ηνλ/ηελ δηεπθνιχλεη
λα ιεηηνπξγήζεη σο ηέηνηνο/α απαιιάζζνληάο ηνλ/ηελ απφ ην βάξνο ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη,
ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ειιεληθή ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα, λα ηνπ/ηεο πξνζθέξεη πην εμεηδηθεπκέλα
εξγαιεία δηαρείξηζήο ηεο.64
60

Διοικθτικό-Παιδαγωγικό κομμάτι.
Όπου ενδεχομζνωσ ςε αυτζσ τισ χϊρεσ ο/θ διευκυντισ/ρια ενόσ ςχολείου αποτελεί αν όχι το αποκλειςτικό αλλά το κφριο
όργανο αποφάςεων.
62
Π.χ. λόγω ζλλειψθσ άμεςθσ τεχνικισ υποςτιριξθσ οι πιο απλζσ ανάγκεσ κα πρζπει να καλυφκοφν από τουσ
εκπαιδευτικοφσ.
63
Αφορά πλικοσ λιγότερο ι περιςςότερο άμεςων πρακτικϊν αναγκϊν τθσ κακθμερινότθτασ που φαίνεται να
ςυμπεριλαμβάνονται ςτα κακικοντα των εκπαιδευτικϊν ςυμπεριλαμβανομζνων και των διευκυντϊν/ριων.
64
Π.χ. ρόλοσ γονιϊν, ςχζςθ ςχολείου με διμουσ.
61
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Βπίθνπξε Καζεγήηξηα, Παηδαγσγηθφ Σκήκα Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο, Παλεπηζηήκην Ώηγαίνπ
darra@aegean.gr

Πεξίιεςε
Bαζηθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα πξνζδηνξίζεη έλα ελλνηνινγηθφ πιαίζην πνηφηεηαο θαη
αμηνιφγεζεο ζηελ αξρηθή εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, έλα ζπλεθηηθφ, δειαδή, πιαίζην
αιιεινζπζρεηηδφκελσλ ζηφρσλ, αξρψλ θαη ελλνηψλ, ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί σο βάζε γηα ηε
δηακφξθσζε ελφο πιαηζίνπ δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο αξρηθήο εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σα βαζηθά
θξηηήξηα πνηφηεηαο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πξνηεηλφκελν ελλνηνινγηθφ πιαίζην ζα κπνξνχζαλ λα
νκαδνπνηεζνχλ ζε δχν θαηεγνξίεο. Πξψηνλ, ζηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθν-ηδενινγηθή
δηάζηαζε ηνπ ιφγνπ πεξί πνηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ιεηηνπξγνχλ θαηά θχξην ιφγν ζε
αλζξσπνθεληξηθή βάζε. Ώπηά πεξηιακβάλνπλ αμίεο (θξνληίδα θαη ελδηαθέξνλ γηα φινπο ηνπο καζεηέο,
ζεβαζκφο ζηε δηαθνξεηηθφηεηα, ζπλεξγαζία, κνίξαζκα θαη νκαδηθφ πλεχκα, δέζκεπζε θαη αθνζίσζε ζην
επάγγεικα, επηζπκία γηα ζπλερή κάζεζε θαη θαηλνηνκία, πίζηε φηη φινη νη καζεηέο κπνξνχλ λα κάζνπλ),
γλψζεηο (εθπαίδεπζεο, πεξηερνκέλνπ, αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, καζεηή, παηδαγσγηθήο) θαη δεμηφηεηεο
(παηδαγσγηθέο, δηαπξνζσπηθέο, αλαζηνραζηηθέο, πξνζσπηθέο, δηνηθεηηθέο θαη δηαρεηξηζηηθέο). Αεχηεξνλ, ζηα
θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνλνκηθν-πνιηηηθή δηάζηαζε ηεο πνηφηεηαο θαη ιεηηνπξγνχλ ζε
νηθνλνκνθεληξηθή βάζε θαη ζηα νπνία, κεηαμχ άιισλ, αλήθνπλ: ε απφδνζε ιφγνπ (accountability), ε
πξνψζεζε δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο, ε εηζαγσγή θαη πηνζέηεζε ζπζηεκάησλ θαη κεζνδνινγηψλ πνηφηεηαο
(φπσο ν ζρεδηαζκφο, ν πξνγξακκαηηζκφο θαη ν έιεγρνο), ε δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο, ην θφζηνο πνηφηεηαο, ν
επαλαζρεδηαζκφο δηαδηθαζηψλ (reengineering), ε ζπγθξηηηθή αλάιπζε επηδφζεσλ (benchmarking), ε
νξγαλσζηαθή κάζεζε (organizational learning). πκπεξαζκαηηθά, ην πξνηεηλφκελν πιαίζην πνηφηεηαο: α.
επηρείξεζε λα απαληήζεη ζε βαζηθά εξσηήκαηα πνπ αλαδεηθλχνληαη σο θεληξηθά ζην δεκφζην δηάινγν γηα ηελ
αξρηθή εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε πνηφηεηα ηεο νπνίαο, σο επηδίσμε, έρεη απνθηήζεη θαη αλακέλεηαη λα
απνθηήζεη θαηά ηα επφκελα ρξφληα κηα βαζκηαία απμαλφκελε βαξχηεηα θαη ζπνπδαηφηεηα θαη β. ζα κπνξνχζε
λα ρξεζηκνπνηεζεί σο βάζε αλαθνξάο, ηφζν γηα ηελ εξκελεία ηεο ζπκβαηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο
ησλ πηνζεηνχκελσλ πξνζεγγίζεσλ θαη πνιηηηθψλ πνηφηεηαο, φζν θαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη πηνζέηεζε λέσλ
πξσηνβνπιηψλ αμηνιφγεζεο θαη βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ζηα πξνγξάκκαηα αξρηθήο εθπαίδεπζεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ.
Λέμεηο Κιεηδηά: αξρηθή εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ, πνηφηεηα θαη αμηνιφγεζε, ελλνηνινγηθφ πιαίζην πνηφηεηαο,
πιαίζην αμηψλ, δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ
Δηζαγσγή
Ώλ ζεσξήζνπκε φηη ε πνηφηεηα ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηελ πνηφηεηα
ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο (Barber & Mourshed, 2007) γίλεηαη φιν θαη πην ζαθέο, φηη ε πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηε κάζεζε θαη ηελ αλάπηπμε
ησλ καζεηψλ (Cochran-Smith, 2001; Darling-Hammond & Bransford, 2006; Goodwin, 2008). πσο επηζεκαίλεη
ν Cochran-Smith (2001), ζην ζεκεξηλφ θιίκα «απνηειεζκάησλ», είλαη ζθφπηκν λα γλσξίδνπκε ηη ζα πξέπεη λα
γλσξίδνπλ θαη λα είλαη ζε ζέζε λα θάλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη ππνςήθηνη εθπαηδεπηηθνί. ε απάληεζε ζε
απηφ, ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ πξέπεη λα παξέρνπλ ζπλερψο απνδεηθηηθά ζηνηρεία φηη ην
πεξηερφκελν θαη νη δηαδηθαζίεο ηνπο είλαη «ππεχζπλα», «απνηειεζκαηηθά» ή / θαη κε «πξνζηηζέκελε αμία»,
(Cochran-Smith, 2001:529) γηα λα κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ζεκεξηλέο θαη κειινληηθέο αλάγθεο.
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Δ δήηεζε γηα εθπαηδεπηηθνχο πςειήο πνηφηεηαο δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί ρσξίο πςειήο πνηφηεηαο
εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ. Βκπεηξηθά δεδνκέλα έρνπλ δείμεη, φηη ε αλεπαξθήο πξνεηνηκαζία γηα ηε δηδαζθαιία
έρεη επίπησζε ζηα απνηειέζκαηα ησλ καζεηψλ, ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο, ζηα πνζνζηά
θζνξάο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηε ζρνιηθή ζπλεξγαηηθφηεηα. Δ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε
ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρεη ιάβεη απμαλφκελν ελδηαθέξνλ. Βίλαη αλαγθαίν ηα ηδξχκαηα εθπαίδεπζεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ λα αλαδεηήζνπλ ηξφπνπο λα βειηηψλνπλ ζπλερψο ην αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ ηνπο, ην ζρεδηαζκφ
θαη ηελ παξάδνζε ησλ πξνγξακκάησλ, ηηο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηηο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο (Chong, &
Ho, 2009; Mok, 2005).
Ώπφ ηα πξναλαθεξζέληα θαη δεδνκέλνπ φηη: ε εθπαίδεπζε θαη νη πξνθιήζεηο ηεο πξνεηνηκαζίαο
πνηνηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ απνηεινχλ ζεκαληηθέο πξνηεξαηφηεηεο ζε πνιιέο ρψξεο, ε επηηπρία ζηελ εθπαίδεπζε
εμαξηάηαη απφ ηελ πνηφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο θαη νη ηθαλνί θαη απνηειεζκαηηθνί εθπαηδεπηηθνί
ζπκβάιινπλ ζηελ νηθνδφκεζε ελφο ηζρπξνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζε απάληεζε ησλ αλαγθψλ γηα
πνηνηηθνχο εθπαηδεπηηθνχο, πνιιά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα επαλεμεηάδνπλ θαη βειηηψλνπλ ηα αξρηθά
πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ κε ηε ρψξα καο λα κελ απνηειεί εμαίξεζε. Δ δηακφξθσζε ελφο
ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ πνηφηεηαο, ελφο ζπλεθηηθνχ, δειαδή, πιαηζίνπ αιιεινζπζρεηηδφκελσλ αξρψλ, ελλνηψλ
θαη πξνζεγγίζεσλ, πνπ πξνζδηνξίδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ λέσλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεί ηε βάζε γηα ηνλ
επαλαζρεδηαζκφ θαη ηε βειηίσζε ησλ πξνγξακκάησλ βαζηθήο εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ. Παξάιιεια,
απνηειεί θαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε δηακφξθσζε ελφο πιαηζίνπ δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηάο ηεο, ελφο
πιαηζίνπ δειαδή πνπ λα θαιχπηεη βαζηθέο πηπρέο ηεο απφδνζεο θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ην
πξνθίι εηζαγσγήο ηνπ θνηηεηή ζην παλεπηζηήκην έσο ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ λένπ δαζθάινπ. Ώπηφο είλαη θαη ν
ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζία.
Δ εξγαζία έρεη ηξία κέξε. Σν πξψην κέξνο παξνπζηάδεη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην θαη ηηο βαζηθέο
παξαδνρέο ηνπ πξνηεηλφκελνπ πιαηζίνπ πνηφηεηαο. Σν δεχηεξν κέξνο πεξηγξάθεη θαη αλαιχεη ηα βαζηθά δνκηθά
ηνπ ζηνηρεία θαη αλαδεηθλχεη θαη ηεθκεξηψλεη ηε ζεκαληηθφηεηά ηνπο, θαζψο θαη ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαη
αιιειεμαξηήζεηο. Σέινο, ζην ηξίην κέξνο παξνπζηάδνληαη νη δπλαηφηεηεο, νη πξνυπνζέζεηο θαη νη πξννπηηθέο
εθαξκνγήο ηνπ, θαζψο θαη πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα.
θνπφο θαη δηεξεπλεηηθά εξσηήκαηα
ΐαζηθή παξαδνρή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη, φηη ν ιφγνο γηα ηελ πνηφηεηα ζηελ αξρηθή εθπαίδεπζε
ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο ηερληθφ δήηεκα θαη ν πξνβιεκαηηζκφο καο γηαπηή λα
εμαληιείηαη ζηελ αλαδήηεζε ησλ πξνζθνξφηεξσλ κεραληζκψλ θαη ζπζηεκάησλ ειέγρνπ, δηαζθάιηζεο θαη
βειηίσζήο ηεο, θαζψο θαη φηη είλαη πξαθηηθά αδχλαην λα αμηνινγήζεηο, λα δηαζθαιίζεηο θαη λα βειηηψζεηο θάηη
ηε θχζε θαη ηα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νπνίνπ αγλνείο. ηε βάζε απηήο ηεο παξαδνρήο ηα βαζηθά
δεηήκαηα πνπ ηίζεληαη, κεηαμχ άιισλ, έρνπλ λα θάλνπλ κε απηφ πνπ νξίδεηαη σο πνηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ
ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ησλ πξνζεγγίζεσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ επηκέξνπο δηαζηάζεσλ ηεο κάζεζεο θαη ηεο
δηδαζθαιίαο θαη ησλ πξνζδνθψκελσλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ.
ΐαζηθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα πξνζδηνξίζεη έλα ελλνηνινγηθφ πιαίζην πνηφηεηαο
θαη αμηνιφγεζεο ζηελ αξρηθή εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, έλα ζπλεθηηθφ, δειαδή, πιαίζην
αιιεινζπζρεηηδφκελσλ ζηφρσλ, αξρψλ θαη ελλνηψλ, ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί σο βάζε γηα ηε
δηακφξθσζε ελφο πιαηζίνπ δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο αξρηθήο εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ηελ
θαηεχζπλζε απηή, ην πξνηεηλφκελν ελλνηνινγηθφ πιαίζην πνηφηεηαο ζπκπεξηιακβάλεη ηφζν ραξαθηεξηζηηθά
πνπ αλαδεηθλχνληαη σο ηζηνξηθέο θαηαβνιέο ηεο πνηφηεηαο, φζν θαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαδεηθλχνπλ νη
ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο ηνπ ιφγνπ πεξί πνηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Βλζσκαηψλεη, δειαδή,
ραξαθηεξηζηηθά θαη θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη θαη κε ηηο εζσηεξηθέο δηαζηάζεηο-αμίεο ηεο πνηφηεηαο, αιιά θαη κε
ηηο εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο ηνπ ιφγνπ γηα ηελ πνηφηεηα.
Σα δηεξεπλεηηθά εξσηήκαηα ζηα νπνία ζα επηρεηξήζεη λα απαληήζεη ε εξγαζία είλαη:
1ν:Πνηα είλαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά/δνκηθά ζηνηρεία ελφο ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ πνηφηεηαο ησλ
πξνγξακκάησλ βαζηθήο εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ;
2ν:Πνηεο είλαη νη δπλαηφηεηεο, νη πξνυπνζέζεηο θαη νη πξννπηηθέο εθαξκνγήο ηνπ πξνηεηλφκελνπ
πιαηζίνπ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο γηα ηα πξνγξάκκαηα βαζηθήο εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ;
Αλάπηπμε θαη ελλνηνινγηθή ζηήξημε ηνπ πιαηζίνπ Αμηψλ, Γεμηνηήησλ, θαη Γλψζεσλ (ΑΓΓ)
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Σα πιαίζηα ηεο ηθαλφηεηαο επηρεηξνχλ λα θαηαζηήζνπλ ξεηά έλα ζχλνιν ειάρηζησλ θαη βαζηθψλ
επηζπκεηψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ λέσλ εθπαηδεπηηθψλ (NBPTS, 2002). Ώπηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ζπλήζσο
δειψλνληαη κε ηέηνηνπο ηξφπνπο πνπ απνδεηθλχνληαη θαη αμηνινγνχληαη απφ ηα ζρνιεία ή ηνπο
παλεπηζηεκηαθνχο επφπηεο. Οξίδνπλ ηηο επαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο, παξέρνπλ ζεκεία αλαθνξάο θαη
ρξεζηκεχνπλ σο βάζε γηα ην ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη ηε ζπλερή επαγγεικαηηθή αλάπηπμε
ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Βμαζθαιίδνληαο ηελ πνηφηεηα ησλ λέσλ εθπαηδεπηηθψλ ην πιαίζην, σο εθ ηνχηνπ, απνηειεί
κία απάληεζε γηα ηελ παξνρή ελφο κέζνπ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
Ο πξνζδηνξηζκφο ελφο ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ πνηφηεηαο γηα ηα πξνγξάκκαηα βαζηθήο εθπαίδεπζεο
ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ελφο ζπλεθηηθνχ, δειαδή, πιαηζίνπ αιιεινζπζρεηηδφκελσλ αξρψλ, ελλνηψλ θαη
ραξαθηεξηζηηθψλ, απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε δηακφξθσζε ελφο πιαηζίνπ δηαζθάιηζεο ηεο
πνηφηεηάο ηεο. ηε βάζε απηή δεκηνπξγήζεθε έλα πιαίζην πνπ δηαηππψλεη ηα επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά ελφο
λένπ εθπαηδεπηηθνχ. Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πιαηζίνπ πηνζεηήζεθε ε αθφινπζε πξνζέγγηζε. Αηεμήρζε κηα εηο
βάζνο αλαζθφπεζε ηεο πξφζθαηεο βηβιηνγξαθίαο γηα ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο θαη ηα πξνσζεηηθά κνληέια γηα
ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηε κάζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ώπηή ε δηαδηθαζία παξείρε ηηο ηάζεηο, ηα καζήκαηα θαη
ηηο αλεζπρίεο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φπσο ζε παηδαγσγηθφ πεξηερφκελν, γλψζε, βαζηθή
εθπαηδεπηηθή γλψζε, πξφηππα δηδαζθαιίαο, έιεγρνο πνηφηεηαο θαη αμηνινγήζεηο.
Δ αλάπηπμε ηνπ πιαηζίνπ ΏΑΓ (Ώμίεο, Αεμηφηεηεο, Γλψζε) έρεη ζηεξηρζεί ζε δηάθνξεο κειέηεο πνπ
επηθεληξψζεθαλ ζηελ πνηφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηε κεηαβαιιφκελε θχζε ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη ηηο λέεο
απαηηήζεηο απφ απηνχο. Σν πξνηεηλφκελν πιαίζην ΏΑΓ (ρήκα 1) δηαηππψλεη, ζε γεληθέο γξακκέο, ηηο
επηζπκεηέο δεμηφηεηεο θαη ηα ζηνηρεία γλψζεσλ γηα ηνπο λένπο εθπαηδεπηηθνχο, κε ηηο ζπλδεφκελεο κε ηηο αμίεο
δεμηφηεηεο θαη ηηο γλψζεηο απηέο λα δηαπεξλνχλ ηε δηδαθηέα χιε. Μέζσ ηνπ πιαηζίνπ ΏΑΓ ηα πξνγξάκκαηα ζα
πξέπεη λα ζρεδηαζηνχλ γηα λα δψζνπλ έκθαζε ζηελ έξεπλα, ηελ θαηλνηνκία, ηνλ αλαζηνραζκφ, ηνλ ακνηβαίν
ζεβαζκφ, ηελ πξνζσπηθή ζρέζε, ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ θνηλφηεηα. Ώπηφ ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην βαζίδεηαη
ζηηο ζηξαηεγηθέο θαη ηηο παηδαγσγηθέο κεζφδνπο πνπ ζα επηηξέςνπλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα πξνβιεκαηηζηνχλ
ζρεηηθά κε ηε δηάζηαζε ησλ αμηψλ ηεο δηδαζθαιίαο θαη λα αλαπηχμνπλ ηηο γλψζεηο, ηηο αμίεο θαη ηηο δεμηφηεηεο
πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε ζπλεθπαίδεπζε, ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ζηα ζρνιεία. Βλψ θάζε
ραξαθηεξηζηηθφ ππνγξακκίδεη κηα ζπγθεθξηκέλε πηπρή ηεο επαγγεικαηηθήο πξαθηηθήο, είλαη σζηφζν ζεκαληηθφ
λα επηζεκαλζεί φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά αιιειεπηθαιχπηνληαη θαη είλαη αιιειεμαξηψκελα θαη
αιιεινζπλδεφκελα. Καη απηφ αληηθαηνπηξίδεη, άιισζηε, ηηο αιιειέλδεηεο πηπρέο ηεο εξγαζίαο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ.
ρήκα 1: Πιαίζην Αμηψλ, Γεμηνηήησλ, Γλψζεσλ (ΑΓΓ) (Πξνζαξκνγή απφ Chong & Cheah, 2009: 3)

1052

1st International Congress on Management of Educational Units
December 7-9, 2018, Thessaloniki, Greece

Παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ/ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πιαηζίνπ ΑΓΓ
Α. Αμίεο
Οη Fraser θαη Saunders (1998) ππνζηήξημαλ φηη νη αμίεο πξέπεη λα είλαη πςειά ζηελ αηδέληα απηψλ πνπ
ελδηαθέξνληαη γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη φηη νη αμίεο πξέπεη λα ζηεξίδνπλ ηελ εθπαίδεπζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ. Δ βηβιηνγξαθία ππνζηεξίδεη, φηη έρεη δνζεί ειάρηζηε πξνζνρή ζηελ εμέηαζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ
νπνίν νη εθπαηδεπφκελνη εθπαηδεπηηθνί θαη νη λένη εθπαηδεπηηθνί πξνβιεκαηίδνληαη πάλσ ζηηο πξνζσπηθέο θαη
επαγγεικαηηθέο αμίεο (Haydon, 1997; Fraser & Saunders, 1998). «Δ εθκάζεζε ηεο δηδαζθαιίαο είλαη
ζεκειησδψο κηα πξνζσπηθή πξφθιεζε φπνπ ηα πξαθηηθά, πξνζσπηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη
εμίζνπ ζεκαληηθά κε ηηο δηαλνεηηθέο ηθαλφηεηεο» (Cribb & Gewirtz, 2001: 47). ίγνπξεο πεπνηζήζεηο θαη
ζηάζεηο είλαη θξίζηκεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Πεξηιακβάλνπλ ην ζεβαζκφ γηα φινπο
ηνπο καζεηεπφκελνπο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο, ηελ εκπηζηνζχλε ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπο λα καζαίλνπλ, ηελ πξνζπκία
λα ακθηζβεηνχλ θαη λα αιιάδνπλ ηηο δηθέο ηνπο πξαθηηθέο θαη ηε δέζκεπζή ηνπο λα αλαδεηνχλ λέεο ιχζεηο γηα
ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ. Οη βαζηθέο αμίεο πνπ ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδνπλ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ
εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ παξνπζηάδνληαη ζην παξαθάησ ρήκα 2.
ρήκα 2: Πιαίζην: Δλλνηνινγηθή θαηεγνξία «Αμίεο»

Πην αλαιπηηθή παξνπζίαζε γηα θάζε δνκηθφ ζηνηρείν/ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ελλνηνινγηθήο θαηεγνξίαο
«Ώμίεο» γίλεηαη ζηε ζπλέρεηα.
Α1. Πεπνίζεζε φηη φινη νη καζεηέο κπνξνχλ λα κάζνπλ
Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηελ επζχλε λα εμαζθαιίζνπλ φηη φινη νη καζεηέο ζα εμειηρζνχλ ζην κέγηζην
ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο. Οη επηηπρεκέλνη εθπαηδεπηηθνί πηζηεχνπλ φηη φινη νη καζεηέο ηνπο είλαη ηθαλνί λα
κάζνπλ - λα ζπιιέμνπλ πιεξνθνξίεο, λα θαηαλνήζνπλ πνιχπινθν πιηθφ, λα ζέζνπλ θαη λα ιχζνπλ πξνβιήκαηα,
λα επηθξίλνπλ θαη λα ακθηζβεηήζνπλ αληηθξνπφκελεο πιεξνθνξίεο, λα δεκηνπξγήζνπλ ελαιιαθηηθέο
πξννπηηθέο θαη λα ζπλζέζνπλ, λα ζπγθξίλνπλ θαη λα αλαιχζνπλ ζηνηρεία (Irvine, 1997). Σα πξνγξάκκαηα
εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξέπεη λα πξνεηνηκάζνπλ εθπαηδεπηηθνχο γηα λα αλαπηχμνπλ πιαίζηα πνπ ζα
ππνζηεξίμνπλ ηε κάζεζε φισλ ησλ καζεηψλ ηνπο (Darling-Hammond & Bransford, 2005).
Α2. Φξνληίδα θαη ελδηαθέξνλ γηα φινπο ηνπο καζεηέο
Ο Eisner (2002) πξνηείλεη φηη ε δηδαζθαιία είλαη κηα άζθεζε θξνληίδαο. Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηελ
επζχλε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ ζηε ζηνρνζεηεκέλε αθαδεκατθή κάζεζε, ηελ ππνζηήξημε θαη ηε θξνληίδα
ηνπο (LePage, Darling-Hammond Akar, Guiterezz, Jenkins-Gunn & Rosebrock, 2005). Ο Korthagen (2001)
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ππνζηεξίδεη, φηη είλαη θαζήθνλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα θαζνδεγνχλ ηα παηδηά ζε απηή ηε βαζηθή πηπρή ηεο δσήο
ηνπο, ζηελ αλάπηπμε απηνγλσζίαο θαη ζηελ αίζζεζε δηαζπλδεζηκφηεηαο. πγθεθξηκέλα, ε θξνληίδα κε ηελ
νπνία νη εθπαηδεπηηθνί ππνζηεξίδνπλ θαη θαζνδεγνχλ φιεο ηηο κνξθέο κάζεζεο ησλ καζεηψλ ηνπο, απνηειεί
αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ππνζηήξημεο ησλ καζεηψλ ζηε καζεζηαθή επηηπρία (Noddings, 2005).
Α3. εβαζκφο ζηε δηαθνξεηηθφηεηα
Παξνρή ηζφηηκεο εθπαηδεπηηθήο ππνζηήξημεο ζε φινπο ηνπο καζεηέο ζεκαίλεη, φηη νη εθπαηδεπηηθνί θαη
ηα ζρνιεία πξνσζνχλ ηελ πιήξε αλάπηπμε ησλ καζεηψλ σο μερσξηζηψλ αηφκσλ αλεμαξηήησο θπιήο,
εζληθφηεηαο, θχινπ, θνηλσληθννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, ηθαλνηήησλ ή αλαπεξίαο. Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα
αλαπηχμνπλ ηάμεηο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηα παηδηά θαη απνδέρνληαη ηε δηαθνξεηηθφηεηά ηνπο. Έλα καζεζηαθφ
πεξηβάιινλ πνπ αλαγλσξίδεη ηα δπλαηά ζεκεία θαη ηηο δηαθνξέο ησλ παηδηψλ ζεσξείηαη σθέιηκν επεηδή
επηηξέπεη ζηα παηδηά λα κνηξάδνληαη θαη λα βηψλνπλ δηαθνξεηηθέο πξννπηηθέο (Banks et al., 2005). χκθσλα κε
ηνπο Villegas θαη Lucas (2002), νη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ θαηάιιειε απφθξηζε ζηηο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο
έρνπλ πνιιαπινχο ηξφπνπο αληίιεςεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. ΐιέπνπλ απφ ζεηηθή πιεπξά ηνπο καζεηέο πνπ
πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθφ ππφβαζξν θαη πηζηεχνπλ ζηνλ εξρνκφ ηεο αιιαγήο πνπ ζα θάλεη ηα ζρνιεία πην
δίθαηα.
Α4. Γέζκεπζε θαη αθνζίσζε ζην επάγγεικα
Έλα βαζηθφ κέξνο ηνπ λα είζαη επαγγεικαηίαο εθπαηδεπηηθφο είλαη ε δέζκεπζε λα βνεζάο φινπο ηνπο
καζεηέο. Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα θαηαλννχλ ηνπο ξφινπο θαη ηηο επζχλεο ηνπο σο επαγγεικαηίεο ζηα
ζρνιεία. Ώπηνί ζα πξέπεη λα δεζκεχνληαη ψζηε λα πξνεηνηκάδνπλ ηνπο καζεηέο γηα κηα ηζφηηκε ζπκκεηνρή ζε
κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία (Bransford, Darling-Hammond & LePage, 2005).
Α5. πλεξγαζία, κνίξαζκα θαη νκαδηθφ πλεχκα
Δ ζπλεξγαζία είλαη έλα βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αιιαγή. ρνιείν, νηθνγέλεηα θαη
θνηλφηεηα κνηξάδνληαη ηελ επζχλε γηα ηελ επηηπρία ησλ παηδηψλ (Darrow, Fisch, Uhry & Ellsworth, 1998). Οη
εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα βξνπλ ηξφπνπο γηα λα ζπλεξγάδνληαη δεκηνπξγηθά κε ηνπο γνλείο, λα ηνπο
εκπιέθνπλ ζε παξαγσγηθέο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο. ηαλ νη εθπαηδεπηηθνί καζαίλνπλ λα ζπλεξγάδνληαη,
δέρνληαη θαη δελ απνθεχγνπλ ηνλ αλαζηνραζκφ. Ο Johnson (2003), ζηε κειέηε ηνπ γηα ηε ζπλεξγαζία, θάλεη
αλαθνξά ζηνλ Hargreaves (1994) ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε ζπλεξγαζία πξνσζεί ηελ εζηθή ππνζηήξημε, απμάλεη
ηελ απνδνηηθφηεηα, βειηηψλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, κεηψλεη ηελ ππεξθφξηηζε, θαζνξίδεη ηα φξηα, πξνάγεη
ηελ εκπηζηνζχλε, ηνλ αλαζηνραζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πξνσζεί ηε κάζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη νδεγεί ζε
ζπλερή αλάπηπμε.
Α6. Δπηζπκία γηα ζπλερηδφκελε κάζεζε, αξηζηεία θαη θαηλνηνκία
Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα είλαη δηα βίνπ καζεηεπφκελνη (Darling-Hammond & Bransford, 2005). Σν
πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, θαζψο, θαη νη κέζνδνη θαη ηα εθπαηδεπηηθά κέζα αιιάδνπλ ηφζν
γξήγνξα πνπ νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα είλαη ζπλερψο εθπαηδεπφκελνη γηα λα δηαηεξήζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή
ηνπο απνηειεζκαηηθφηεηα. Σν λα είλαη θαηλνηφκνη, απνηειεζκαηηθνί θαη ηθαλνί λα απηνζρεδηάδνπλ θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ, βνεζά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα γίλνπλ πξνζαξκνζηηθά εηδηθνί. Έλαο πξνζαξκνζηηθά
εηδηθφο ζα επηζπκεί ζπλερηδφκελε κάζεζε θαη θαηλνηνκία. Έλαο πξαγκαηηθά πξνζαξκνζηηθά εηδηθφο ζηε
δηδαζθαιία εθηηκά ηελ αμία ηεο αλαδήηεζεο, ηεο αλαηξνθνδφηεζεο απφ πνιιέο πεγέο, είλαη αλνηθηφο ζε λέεο
ηδέεο θαη ζπλερίδεη λα καζαίλεη θαζ 'φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ (Hammerness et al., 2005).
Γ. Γεμηφηεηεο
ην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην, νη "Αεμηφηεηεο" αλαθέξνληαη σο επηηεχγκαηα ή/θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ
απνθηψληαη κέζσ πξαθηηθήο ή θαηάξηηζεο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο κάζεζεο ησλ καζεηψλ θαη ηε δηαρείξηζε ηεο
ηάμεο (Irvine, 1997). Αελ ππάξρεη θάπνηα δεμηφηεηα πνπ λα μερσξίδεη θαζψο νη εξεπλεηέο ζεκεηψλνπλ ηελ
αιιειεμαξηψκελε θχζε απηψλ ησλ δηδαθηηθψλ δεμηνηήησλ, πνπ απαηηνχληαη σο "ζχλνιν δηαδηθαζηψλ"
(Grossman, 1990: 37) θαη πνπ νη εθπαηδεπηηθνί εθαξκφδνπλ γηα λα πξνζθέξνπλ κηα πινχζηα θαη πνηθίιε
παηδαγσγηθή εκπεηξία. χκθσλα κε ηνπο Darling-Hammond, Wise θαη Klein (1995), ε απνηειεζκαηηθή
εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απαηηεί απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ελζσκαηψλνπλ πνιιαπιά είδε γλψζεσλ θαη
δεμηνηήησλ, φπσο απηά ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ πξάμε γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ζπλδέζεηο κεηαμχ ηεο ζεσξίαο θαη
ηεο πξαθηηθήο.
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Οη βαζηθέο δεμηφηεηεο πνπ ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδνπλ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ εθπαίδεπζεο
εθπαηδεπηηθψλ παξνπζηάδνληαη ζην παξαθάησ ρήκα 3.
ρήκα 3: Πιαίζην: Δλλνηνινγηθή θαηεγνξία «Γεμηφηεηεο»

Ώλαιπηηθφηεξε παξνπζίαζε γηα θάζε δνκηθφ ζηνηρείν/ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ελλνηνινγηθήο θαηεγνξίαο
«Αεμηφηεηεο» γίλεηαη ζηε ζπλέρεηα.
Γ1. Παηδαγσγηθέο δεμηφηεηεο
Δ θαηαλφεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο θαζψο θαη ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ νξγάλσζεο, νη ηξφπνη κε ηνπο
νπνίνπο δεκηνπξγείηαη λέα γλψζε θαη ην πψο δεκηνπξγνχληαη θαη δηαδίδνληαη νη ηδέεο είλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ
αλάπηπμε πινχζηαο ζθαηξηθήο θαηαλφεζεο. Ο Dewey (1902, ζην Irvine, 1997) αλαγλψξηζε απηή ηε
ζεκαληηθφηεηα φηαλ ν ίδηνο δηαηχπσζε φηη νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα κάζνπλ λα "ςπρνινγνχλ" ην ίδην ην
αληηθείκελφ ηνπο γηα ηε δηδαζθαιία. Με άιια ιφγηα, νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα "μαλαζθεθηνχλ πεηζαξρηθά
ζέκαηα θαη ηδέεο ψζηε λα γίλνπλ πην πξνζηηνί ζηνπο καζεηέο" (Grossman, 1990: 8).
Οη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αλαπηχμνπλ θαη λα επηιέμνπλ θαζήθνληα πνπ είλαη
θαηάιιεια γηα ηελ αλάπηπμε θαη είλαη δηαλνεηηθά ζεκαληηθά γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη φινη νη καζεηέο κπνξνχλ
λα θαηαιάβνπλ. ΐαζηθά, απηνί ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ έλα ξεπεξηφξην αλαπαξαζηάζεσλ πνπ λα ζπλδπάδεη
ηερληθέο δηδαζθαιίαο κε ην αληηθείκελν δηδαζθαιίαο θαη λα παξέρνπλ ηελ θαηάιιειε ζθαισζηά γηα λα θάλνπλ
ζπλερψο ηε κάζεζε ελδηαθέξνπζα (Shulman, 1986). Οη δεμηφηεηεο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο εξγαιεία ππνζηήξημεο
κάζεζεο πεξηιακβάλνπλ ηε δεκηνπξγία θαη ηελ επηινγή κεζφδσλ δηδαζθαιίαο, ηηο δεμηφηεηεο παξνπζίαζεο θαη
ρξήζεο ηερλνινγηψλ, ηηο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηηο νκάδεο καζεηψλ, ηε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο, ηελ
αμηνιφγεζε θαη ηα εθπαηδεπηηθά κέζα.
Γ2. Γηαπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο
Οη εθπαηδεπηηθνί είλαη κέιε ησλ καζεζηαθψλ θνηλνηήησλ θαη πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη κε γνλείο,
ζπλαδέιθνπο θαη άιινπο ζηελ θνηλφηεηα γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ
ζρνιείνπ θαη λα ζπλεξγάδνληαη ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ εληφο νκάδσλ, ηκεκάησλ ή άιισλ
εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπλέρεηαο ησλ καζεζηαθψλ εκπεηξηψλ ζηνπο καζεηέο (NBPTS,
2002). Βπηπιένλ, πξέπεη λα δηαζέηνπλ επαξθείο δηαπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζε νπζηαζηηθή
επηθνηλσλία θαη ζε ζπλεξγαζίεο ζην ζρνιείν, θαζψο θαη ζε επξχηεξεο θνηλφηεηεο κάζεζεο γηα ηελ επίηεπμε
βειηησηηθψλ αιιαγψλ ζην ζρνιηθφ πιαίζην. Καηά ηε δηαρείξηζε ησλ ηάμεσλ, νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα
πηνζεηήζνπλ κηα δηαδηθαζία αλάπηπμεο θαη δηαηήξεζεο επλντθψλ καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ, ψζηε λα
ιακβάλεη ζε απηά ρψξα ε απνηειεζκαηηθή κάζεζε.
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Γ3. Γεμηφηεηεο αλαζηνραζκνχ
Οη εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδνληαη δεμηφηεηεο θαη πξαθηηθέο γηα ζπζηεκαηηθή, ζθφπηκε έξεπλα θαη θξηηηθφ
αλαζηνραζκφ γηα λα αλαιχνπλ ηνπο ηξφπνπο ζθέςεο ηνπο γηα ηε δηδαζθαιία θαη γηα ην πψο καζαίλνπλ λα
δηδάζθνπλ. χκθσλα κε ηνλ Feiman-Nemser (2001), νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα εδξαηψζνπλ κηα επαγγεικαηηθή
ηαπηφηεηα γηα ηηο αμίεο, ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο ζηάζεηο πνπ δηακνξθψλνπλ θαη επεξεάδνπλ ηε δηαδηθαζία
δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο. Δ απφθηεζε ησλ δεμηνηήησλ αλαζηνραζκνχ κέζσ ζπλεξγαηηθήο έξεπλαο, ζην
πιαίζην ηεο νπνίαο νη εθπαηδεπηηθνί ζα είλαη ζε ζέζε λα εμεηάζνπλ θξηηηθά ηηο δηθέο ηνπο αληηιήςεηο κε εθείλεο
άιισλ αλζξψπσλ, φπσο είλαη ησλ έκπεηξσλ επαγγεικαηηψλ θαη απηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ εξεπλεηψλ
νλνκάζηεθε απφ ηνπο Hagger θαη McIntyre (2006:58) "Πξαθηηθή ζεσξία".
Γ4. Πξνζσπηθέο δεμηφηεηεο
Οη εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδνληαη ηθαλφηεηεο αληηκεηψπηζεο θαη πξνζαξκνζηηθφηεηαο, φπσο ε δηαρείξηζε
ηνπ ρξφλνπ, ν θαζνξηζκφο ζηφρσλ, ν πξνγξακκαηηζκφο θαη ν θαζνξηζκφο πξνηεξαηνηήησλ γηα ηελ θαιή
ιεηηνπξγία ηεο ηάμεο πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλνληαη δηαθνξεηηθά είδε κάζεζεο (Darling-Hammond &
Bransford, 2005). Βπηπιένλ, πξέπεη λα είλαη γλψζηεο ηεο ηξέρνπζαο έξεπλαο θαη λα δηεμάγνπλ ηε δηθή ηνπο
έξεπλα γηα λα δνθηκάζνπλ λέεο πξνζεγγίζεηο θαη ππνζέζεηο γηα λα θαιιηεξγήζνπλ ηε δηθή ηνπο κάζεζε. Οη
θαηαξηηζκέλνη εθπαηδεπηηθνί αλαζηνράδνληαη πάλσ ζηε δηδαζθαιία ηνπο θαη απνηεινχλ πξφηππα αμηψλ θαη
αξρψλ πνπ επηδηψθνπλ λα κεηαδψζνπλ ζηνπο καζεηέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, ηεο
αλεθηηθφηεηαο θαη ηνπ αλνηρηνχ πλεχκαηνο, θαζψο θαη δηαλνεηηθέο ηθαλφηεηεο φπσο ε πξνζεθηηθή
ζπιινγηζηηθή, ε ινγηθή ζπιινγηζηηθή, ε αλαιπηηθή ζθέςε θαη ε επίιπζε πξνβιεκάησλ (Darling-Hammond,
2006).
Γ5. Γηνηθεηηθέο θαη δηαρεηξηζηηθέο δεμηφηεηεο
Δ δηδαζθαιία είλαη έλα ζχλζεην θαη απαηηεηηθφ έξγν, θαζψο νη εθπαηδεπηηθνί αλακέλεηαη ζπρλά λα
ρεηξηζηνχλ πνιινχο ξφινπο ηφζν ζηελ ηάμε φζν θαη εθηφο ηάμεο. Πξέπεη λα αλαπηχμνπλ αλαιπηηθέο δεμηφηεηεο
πνπ λα ηνπο επηηξέπνπλ λα πάξνπλ ζσζηέο απνθάζεηο, λα δηεξεπλήζνπλ πξνβιήκαηα θαη λα θαηαλνήζνπλ ηηο
αλάγθεο ησλ καζεηψλ (Darling- Hammond & Barnett 2001). Βπηπξφζζεηα, νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη, επίζεο, λα
δηαζέηνπλ δηνηθεηηθέο θαη δηαρεηξηζηηθέο δεμηφηεηεο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ξφισλ ηνπο έμσ απφ ηελ ηάμε, φπσο
ε δηεπθφιπλζε ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο κεηαμχ ζπλαδέιθσλ, ε ζπλεξγαζία κε ηελ επξχηεξε θνηλφηεηα κάζεζεο
θαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε δηαρείξηζε ησλ ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (Darling-Hammond & Bransford, 2005).
(Γ) Γλψζε
ηαλ νη εθπαηδεπηηθνί απνθνηηήζνπλ, ε δηδαζθαιία ζα βξίζθεηαη ζε κνλαδηθά, θπζηθά, θνηλσληθά θαη
ρξνληθά πεξηβάιινληα, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηε δηαζηαχξσζε πνιιαπιψλ, αιιεινεπηδξψλησλ θαη
αιιειεμαξηψκελσλ πιαηζίσλ. Ώπηφ ην πεξηβάιινλ ζα απαηηήζεη απφ ηνλ λέν εθπαηδεπηηθφ λα ζηξαθεί ζε
πνιιαπινχο ηξφπνπο γλψζεο γηα λα αξρίζεη λα αλαιακβάλεη ηνπο ξφινπο ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ. Οη
εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδνληαη κηα βάζε γλψζεσλ, πξνηχπσλ, ζεσξηψλ θαη ηδαληθψλ γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο
πξαθηηθήο δηδαζθαιίαο ηνπο.
Οη Darling-Hammond θαη Baratz-Snowden (2005: 14) ηνλίδνπλ φηη "νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα
γλσξίδνπλ ην αληηθείκελν πνπ ζα δηδάμνπλ θαη λα μέξνπλ πψο λα νξγαλψζνπλ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ
ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο ησλ ζρνιείσλ". Οη ίδηνη εξεπλεηέο ζπλέιαβαλ ηελ ηδέα
ηεο βάζεο γλψζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γχξσ απφ έλα πιαίζην, ηνλίδνληαο ηξεηο αιιεινζπλδεκέλεο πεξηνρέο
κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ, εθπαηδεπφκελσλ θαη πεξηερνκέλνπ πνπ είλαη: α) ε γλψζε ησλ καζεηεπνκέλσλ θαη ε
αλάπηπμή ηνπο ζε θνηλσληθά πιαίζηα, β) ε γλψζε ησλ ζεκάησλ θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη
γ) ε γλψζε ηεο δηδαζθαιίαο.
Δ αληίιεςε απηήο ηεο γλψζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ βξίζθεηαη ζηε γλψζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ γηα ην αληηθείκελν θαη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ θαηαλφεζε ησλ
καζεηψλ ζχκθσλα κε ηε ζεσξίαο ηεο παηδαγσγηθήο γλψζεο πεξηερνκέλνπ ηνπ Shulman (1986).
Δ θεληξηθή ζέζε απηήο ηεο γλψζεο βξίζθεηαη ζηελ αληίιεςε φηη ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα έρεη ηε
δπλαηφηεηα λα γεθπξψζεη ηε γλψζε πεξηερνκέλνπ ζηελ πξαθηηθή ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ θαη ε θχζε απηήο ηεο
γεθχξσζεο απαηηεί ζαθή γλψζε θαη θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ ηξηψλ βαζηθψλ ηνκέσλ: ησλ εθπαηδεπφκελσλ, ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη ησλ θνηλσληθψλ πιαηζίσλ. Οη βαζηθέο γλψζεηο πνπ ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδνπλ ην
πξφγξακκα ζπνπδψλ εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ παξνπζηάδνληαη ζην παξαθάησ ρήκα 4.
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ρήκα 4: Πιαίζην: Δλλνηνινγηθή θαηεγνξία «Γλψζεηο»

Κάζε δνκηθφ ζηνηρείν/ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ελλνηνινγηθήο θαηεγνξίαο «Γλψζεηο» παξνπζηάδεηαη
αλαιπηηθφηεξα ζηε ζπλέρεηα.
Γ1. Γλψζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πιαηζίσλ
Δ εθκάζεζε θαη ε αλάπηπμε είλαη βαζηά ελζσκαησκέλε ζε πνιηηηζηηθά πιαίζηα. Χο εθ ηνχηνπ, ε
θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ηα παηδηά καζαίλνπλ θαη αλαπηχζζνληαη, είλαη θξίζηκε γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία, ιακβάλνληαο ππφςε ηα θνηλσληθνπνιηηηζκηθά θαη ηα θνηλσληθνπνιηηηθά πιαίζηα
ζηα νπνία δνπλ. ηε πιαίζην απηφ, είλαη ζεκαληηθφ νη εθπαηδεπηηθνί λα αλαπηχμνπλ έλα φξακα πξνγξάκκαηνο
ζπνπδψλ γηα ηε δηδαζθαιία πνπ ζηνρεχεη ζηελ θαηαλφεζε ηεο κάζεζεο θαη ησλ εθπαηδεπφκελσλ. πσο
ζεκεηψλνπλ νη Darling-Hammond et al. (2001), νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ ην ξφιν ηνπο σο
εθπαηδεπηηθψλ ζην επξχηεξν πιαίζην πέξαλ ηεο ηάμεο θαη, επίζεο, λα γλσξίζνπλ ηνπο επαγγεικαηηθνχο θαλφλεο
θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο πιαηζίσλ.
Γ2. Γλψζε πεξηερνκέλνπ
Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη πξψηα λα γλσξίζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνπλ γηα λα
βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ κηα πινχζηα θαηαλφεζε θαη εθηίκεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. πσο
ζεκεηψλεη ν Shulman (1986: 9) «ελφςεη ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ καζεηψλ, ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα έρεη κηα
επέιηθηε θαη πνιχπιεπξε θαηαλφεζε [ηνπ αληηθεηκέλνπ], επαξθή γηα λα πξνζδψζεη ελαιιαθηηθέο εμεγήζεηο
παξφκνησλ ελλνηψλ ή αξρψλ». Ο Bestor (2008) ππνζηεξίδεη, φηη ε πνιχ θαιή γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ζα
επηηξέςεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κε επειημία απηέο ηηο γλψζεηο γηα λα θαζνδεγνχλ ηηο
δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ αθνξνχλ κηα πνηθηιία ηξφπσλ κάζεζεο ζηε ζεκεξηλή πνιχπινθε θνηλσλία θαη
νηθνλνκία.
Γ3. Γλψζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ
Μηα βάζε γλψζεο γηα ηα είδε ησλ πιηθψλ θαη ησλ πφξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ πνπ δηαηίζεληαη
γηα δηαθνξεηηθά επίπεδα θαη ηθαλφηεηεο, θαζψο θαη άιινη ζεκαληηθνί πφξνη είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκνη γηα ηνπο
λένπο εθπαηδεπηηθνχο. Οη εθπαηδεπηηθνί φρη κφλν πξέπεη λα γλσξίδνπλ πψο λα βξίζθνπλ απηνχο ηνπο πφξνπο,
αιιά θαη λα αμηνινγνχλ θξηηηθά θαη λα εμεηάδνπλ ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη
ησλ δεμηνηήησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα πιηθά ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ππφ ην πξίζκα ησλ απαηηνχκελσλ
πξνηχπσλ, πιαηζίσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη αμηνινγήζεσλ (Darling-Hammond & Baratz-Snowden,
2005). Ώπηφ ζπλεπάγεηαη γλψζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ησλ κνληέισλ αμηνιφγεζεο ηνπ θιάδνπ/σλ πνπ
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εηδηθεχνληαη ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη ησλ κνξθψλ αμηνιφγεζεο πνπ επεξεάδνπλ ηα επηηεχγκαηα ησλ
καζεηψλ.
Γ4. Γλψζε ησλ καζεηψλ
Γηα λα θαηαλνήζνπλ θαη λα ππνζηεξίμνπλ ηε κάζεζε ησλ καζεηψλ, νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα είλαη ζε
ζέζε λα θάλνπλ "Ώλαπηπμηαθή πξννπηηθή" (Darling-Hammond & Baratz-Snowden, 2005). Ώπηφ ζεκαίλεη, φηη νη
εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ ηνπο δεζκνχο κεηαμχ αλάπηπμεο, γλψζεο θαη κάζεζεο γηα λα
ππνζηεξίμνπλ φιεο ηηο πηπρέο ηεο κάζεζεο θαη ηεο αλάπηπμεο ελφο καζεηή. Να είλαη ζε ζέζε λα ηεξνχλ
πξφηππα, θαζψο νη καζεηέο πξνρσξνχλ ζηελ θαηαλφεζε θαη λα ηνπο εκπιέθνπλ πεξαηηέξσ ζηε ζπζηεκαηηθή
ζπιινγηζηηθή. Βθηφο απφ ηε γλσζηηθή αλάπηπμε, νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ ην ςπρνινγηθά θαη
ζπλαηζζεκαηηθά κνλνπάηηα ηνπ θάζε παηδηνχ, θαη λα ζηνρεχνπλ ζε κεζφδνπο πνπ εληζρχνπλ ηελ απηνεθηίκεζε
ησλ καζεηψλ, ηνλ ραξαθηήξα θαη ηα θίλεηξα.
Γ5. Γλψζε παηδαγσγηθήο
Γηα λα ζπλδεζνχλ νη καζεηέο θαη ην αληηθείκελν κε νπζηαζηηθφ ηξφπν, νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα
αλαπηχμνπλ κηα παηδαγσγηθή ζηάζε ζηε γλψζε ηεο παηδηθήο/εθεβηθήο αλάπηπμεο θαη κάζεζεο. Οη DarlingHammond & Barnett (2001) ζρνιηάδνπλ ηελ αλάγθε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αλαπηχμνπλ κηα πξννπηηθή ησλ
πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, λα κάζνπλ πψο λα αμηνινγνχλ, λα επηιέγνπλ θαη λα νξγαλψλνπλ ζεκαληηθέο
ζεσξεηηθέο έλλνηεο θαη πξνζεγγίζεηο θαη λα παξνπζηάδνπλ ηξφπνπο γηα δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο καζεηεπφκελσλ
θαη ηθαλνηήησλ. Βθηφο απφ απηφ, νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα δηαζέηνπλ γλψζε άιισλ παηδαγσγηθψλ εξγαιείσλ,
φπσο ε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο, νη ζηξαηεγηθέο αμηνιφγεζεο, ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη νη ηερληθέο
δηδαζθαιίαο γηα ηε δηεπθφιπλζε θαη ηελ παξαθίλεζε ηεο κάζεζεο ησλ καζεηψλ.
Γ6. Γλψζε ηνπ εαπηνχ
Οη εθπαηδεπηηθνί δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δεκηνπξγία γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη εκπεηξηψλ.
Ώπηνί πξέπεη ζπλερψο λα αζρνινχληαη κε κηα θξηηηθή εμέηαζε ησλ πεπνηζήζεσλ θαη ησλ αμηψλ ηνπο ζρεηηθά κε
ηε δηδαζθαιία γηα λα δηακνξθψζνπλ ην ζρεηηθφ φξακα γηα ηηο πηζαλέο θαη επηζπκεηέο έλλνηεο ηεο δηδαζθαιίαο
(Feiman-Nemser, 2001). Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα αλαπηχμνπλ έλα ελλνηνινγηθφ πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο
ηνπο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζδηνξίζνπλ θαη λα ακθηζβεηήζνπλ ηηο ππνζέζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηε κάζεζε.
Ώπηή ε κεηαγλσζηηθή δηαδηθαζία πεξηγξάθεηαη απφ ηνπο Darling-Hammond θαη Barnett (2001) σο κηα
αλαζηνραζηηθή έξεπλα πνπ θάλεη ζαθείο ηηο ππνζέζεηο ησλ δηδαζθφλησλ ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία θαη είλαη
ζεκείν θιεηδί πνπ πεξηιακβάλεη ηελ θξηηηθή εμέηαζε απηψλ πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζνπλ πεξηνρέο πξνο
βειηίσζε. Μηα ζαθήο θαηαλφεζε ησλ δπλαηψλ ζεκείσλ θαη ησλ αδπλακηψλ ηνπο, επνκέλσο, είλαη ζεκαληηθή
θαζψο έρεη λφεκα γηα ηα πξνβιήκαηα θαη ηα δεηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ ζην πιαίζην ηεο ηάμεο θαη βνεζά ζηελ
επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ (Irvine, 1997).
Ο εθπαηδεπφκελνο εθπαηδεπηηθφο είλαη επαξθήο εάλ είλαη ζε ζέζε λα θάλεη επηινγέο απφ ην ξεπεξηφξην
ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ ελεξγεηψλ ηνπ, κε βάζε ηηο απνθηεζείζεο γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο αμίεο (Cribb
& Gewirtz, 2001). Ώπηφ ην ζχλνιν ησλ αμηψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη θεληξηθφ ζηνηρείν ηεο απνζηνιήο ηνπ λα
είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν ζηνλ εθπαηδεπφκελν θαη ζηε κάζεζε ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο ηνπ 21νπ αηψλα. Δ
αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ κε γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζνχλ δηαθνξεηηθά θαη
θαηάιιεια ζηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ κπνξεί λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα
πεηχρνπλ πνιχ πην πξνθιεηηθνχο καζεζηαθνχο ζηφρνπο. Ώπηνί νη ζηφρνη πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηελ παξνρή
βνήζεηαο ζηνπο καζεηέο λα ζθεθηνχλ θξηηηθά, λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα ιχζνπλ πνιχπινθα πξνβιήκαηα απφ ην
λα εθηεινχλ απιά εξγαζίεο.
Ζ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνγξακκάησλ βαζηθήο εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ: Οη
δπλαηφηεηεο, νη πξνυπνζέζεηο θαη νη πξννπηηθέο
Ώλαθνξηθά κε ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην Ώμηψλ, Αεμηνηήησλ, Γλψζεσλ (ΏΑΓ), σο βαζηθή πξνυπφζεζε
αμηνπνίεζήο ηνπ ζεσξείηαη ε δηεξεχλεζε ηεο εγθπξφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ησλ ζεκάησλ πνπ αλαπηχρζεθαλ
κέζσ ηνπ πιαηζίνπ ΏΑΓ γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ αμηψλ, ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ γλψζεσλ πνπ ιακβάλνπλ νη
εθπαηδεπφκελνη εθπαηδεπηηθνί κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζήο ηνπο.
ηε βάζε απηή πξνηείλεηαη αξρηθά ε δηεμαγσγή πηινηηθήο έξεπλαο, σο κειέηε πεξίπησζεο, κέζα απφ
ηε δηελέξγεηα αμηνιφγεζεο πξνγξάκκαηνο βαζηθήο εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο
αλακέλεηαη λα παξέρνπλ ηελ αξρή κηαο πξνζπάζεηαο ζπζηεκαηηθήο πξνζέγγηζεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο
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αθαδεκατθήο πνηφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο βαζηθήο εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη γηα λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη ζρεηηθά κε ηελ επίηεπμε ησλ επηζπκεηψλ απνηειεζκάησλ.
Ώλαθνξηθά κε ηε βειηίσζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ πιαηζίνπ πνηφηεηαο, πξνηείλεηαη λα δηεμαρζεί έξεπλα κε
δηάθνξα κέζα θαη ζε πνιιαπιά επίπεδα. Σα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ νηθνδφκεζε
βήκα πξνο βήκα ζηξαηεγηθψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ζπλνιηθά.
Πην ζπγθεθξηκέλα, πξνηείλεηαη, ζε έλα πξψην επίπεδν δηεξεχλεζεο, λα αθνινπζεζνχλ νη παξαθάησ
πξνζεγγίζεηο:
1ε: “Βπίηεπμε ζπλαίλεζεο εκπεηξνγλσκφλσλ" πξνζέγγηζε. Πξνηείλεηαη ε ζπκβνιή απφ πξνζεθηηθά
επηιεγκέλεο νκάδεο ππεχζπλσλ ράξαμεο πνιηηηθήο θαη επαγγεικαηίεο, ηφζν ζε ηνπηθφ φζν θαη ζε δηεζλέο
επίπεδν, ζηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε νπνία είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ επίηεπμε ζπλαίλεζεο ζρεηηθά κε
ηνπο δείθηεο πνηφηεηαο. Ώπηνί νη δείθηεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα θαζνδεγνχλ ηελ αλαζεψξεζε θαη ηελ
ελίζρπζε ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ησλ λέσλ εθπαηδεπηηθψλ.
2ε: "Βπαγγεικαηηθή ζπλαίλεζε" πξνζέγγηζε. Πξνηείλεηαη ε ζπκβνιή θχξησλ θνξέσλ επαγγεικαηηψλ
ηνπ ρψξνπ (εγεηηθά ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο, Τπνπξγείν Παηδείαο, εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ παλεπηζηεκίσλ,
εθπαηδεπφκελνη εθπαηδεπηηθνί). Εδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζηελ θαηεχζπλζε απηή είλαη λα δηεξεπλεζνχλ νη απφςεηο
ησλ δηεπζπληψλ ζρνιείσλ αλαθνξηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα ήζειαλ λα έρνπλ νη λένη εθπαηδεπηηθνί.
Βπηπιένλ, πξνηείλεηαη ε πξνζαξκνγή γηα ρξήζε ζηελ εθπαίδεπζε ελφο βειηησκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο
απφδνζεο φπσο είλαη ε Κάξηα Βμηζνξξνπεκέλεο ΐαζκνινγίαο , έλα εξγαιείν ζρεδηαζκέλν γηα λα βνεζά ηα
ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αλαπηχζζνληαη επαγγεικαηηθά θαη λα βειηηψλνληαη νη
βαζηθέο ηθαλφηεηέο ηνπο. Πξφθεηηαη γηα έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο απφδνζεο πνπ βαζίδεηαη ζε ηθαλφηεηεο θαη
πνπ πξνζδηνξίδεη ηηο απαηηήζεηο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, θαζψο θαη ηα επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά.
πδήηεζε θαη πκπεξάζκαηα
Σν πξνηεηλφκελν πιαίζην ΏΑΓ δηαηππψλεη κε επξχ πλεχκα, ηηο επηζπκεηέο δεμηφηεηεο, ηα ζπζηαηηθά
ηεο γλψζεο γηα ηνπο λένπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηηο ππνθείκελεο βαζηθέο αμίεο πνπ δηαπεξλνχλ ην πξφγξακκα.
Βθπαίδεπζεο. Παξάιιεια, ζεκαηνδνηεί κηα κεηαθίλεζε ηεο εζηίαζεο θαη ηεο έκθαζεο απφ κηα δηαδηθαζία
πξνζδηνξηζκνχ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα εθηειέζεη ηνπο ξφινπο ηνπ έλαο λένο
εθπαηδεπηηθφο πξνο ηε δηαηχπσζε κεξηθψλ αξρψλ ηεο ππνθείκελεο θηινζνθίαο ηεο κάζεζεο θαη ηεο
δηδαζθαιίαο. Σν πιαίζην ΏΑΓ (Ώμηψλ, Αεμηνηήησλ, Γλψζεσλ) φρη κφλν θαηαζθεπάδεη ηηο παξακέηξνπο ηεο
γλψζεο ηνπ πεδίνπ εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ εμ απηνχ ζπλεπαγφκελσλ δεμηνηήησλ, αιιά
πεξηγξάθεη, επίζεο, ηελ πξφθιεζε αλαπηχζζνληαο έλα ζχλνιν αμηψλ ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο
γηα λα απνθηήζνπλ επάξθεηα θαη ηθαλφηεηα ζηε δηδαζθαιία. Σα απαξηζκνχκελα ραξαθηεξηζηηθά είλαη, φπσο
θαίλεηαη απφ ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, νη εγγελψο γεληθέο δνκέο θαη νη πξνζδνθίεο γηα ηελ επίδνζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζε φιεο ηηο ηάμεηο ζε φια ηα εθπαηδεπηηθά πιαίζηα.
Ώιιά ε πξαγκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο κπνξεί λα είλαη πνιχ δηαθνξεηηθή. Σν ηαμίδη πνπ θάζε έλαο
λένο εθπαηδεπηηθφο μεθηλάεη, αλ θαη κε γλσζηά ζεκεία, είλαη κνλαδηθφ γηαηί θαηαζθεπάδεηαη δηαθνξεηηθά γηα ηε
ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε δηδαζθαιίαο. Δ βηβιηνγξαθία ππνζηεξίδεη φηη έλαο πξνζαξκνζηηθφο εθπαηδεπηηθφο
είλαη κεηαγλσζηηθφο, απηναμηνινγεί ζπλερψο ηηο επηδφζεηο ηνπ θαη ηξνπνπνηεί ηηο ππνζέζεηο ηνπ. φπνηε ππάξρεη
αλάγθε (Hammerness et al., 2005). Σν έξγν ηεο επηηπρνχο πξνεηνηκαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα λα
ζπλεξγάδνληαη απνηειεζκαηηθά ζε έλα δηαξθψο δηαθνξεηηθφ πιεζπζκφ καζεηψλ απνηειεί κηα πηεζηηθή
πξφθιεζε γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο. Βίλαη αδχλαην ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ λα πξνεηνηκάζνπλ εθπαηδεπηηθνχο γηα φιεο ηηο θαηαζηάζεηο. Χο εθ ηνχηνπ, είλαη ζεκαληηθφ νη
λένη εθπαηδεπηηθνί λα είλαη πξφζπκνη λα κάζνπλ απφ ηηο εκπεηξίεο ηνπο ζε κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο.
Βλψ ην πιαίζην ΏΑΓ πξνβιέπεη, γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ απνθνηηνχλ, αξρέο δηδαζθαιίαο θαη
κάζεζεο, είλαη απνκνλσκέλν απφ ηελ πηζαλή πξαθηηθή. Χζηφζν, ε αλάγθε λα εληνπηζηνχλ θαη λα θαηαλνεζνχλ
νη αξρέο γηα ηνπο λένπο εθπαηδεπηηθνχο είλαη ηψξα πην ζεκαληηθή απφ πνηέ θαη ηα πιαίζηα απνηεινχλ ζεκαληηθά
ζεκεία αλαθνξάο γηα ρξήζε ηφζν ζε παξαδνζηαθά φζν θαη ζε εμειηζζφκελα πεξηβάιινληα. Σν πιαίζην
μερσξίδεη ηελ πξνεηνηκαζία απφ ηελ πξαθηηθή, ηνλ «εθπαηδεπφκελν δάζθαιν» απφ ην «λέν δάζθαιν».
Οη λένη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα δνπλ ηελ αξρηθή ηνπο εθπαίδεπζε σο ην ζεκείν έλαξμεο κηα
ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο κάζεζεο. Πξέπεη λα αλαπηχμνπλ κηα ζηάζε επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη
δεμηφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα καζαίλνπλ απφ ηελ εκπεηξία ηνπο κέζσ αλαζηνραζκνχ.
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Σν πξνηεηλφκελν απφ ηελ εξγαζία απηή πιαίζην πνηφηεηαο δε θηινδνμεί λα απνηειέζεη ην ηειηθφ θαη
νξηζηηθφ πιαίζην ηεο πνηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιά κφλν ηελ αξρή κηαο απαξαίηεηεο θαη
ζχλζεηεο δηαδξνκήο. Ώπνηειεί κάιινλ έλαλ «νδηθφ ράξηε» παξεκβάζεσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αθνινπζεζνχλ,
αθνχ θάζε ίδξπκα εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ νθείιεη λα βξεη ην δηθφ ηνπ δξφκν πνπ ζα ην νδεγήζεη ζηελ
πνηφηεηα. Καη ηνχην γηαηί ε πιήξεο δηεξεχλεζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο πνηφηεηαο απνηειεί έλα «καθξχ ηαμίδη», κηα
πνξεία ην ηέινο ηεο νπνίαο δε θαίλεηαη λα είλαη άκεζα νξαηφ. Ώπηφ νθείιεηαη ζην φηη: α. ε ίδηα ε πνηφηεηα είλαη
έλλνηα πξσηετθή θαη πνιχζεκε, β. ελζσκαηψλεη, ηφζν καθξέο ηζηνξηθέο θαηαβνιέο, φζν θαη επηξξνέο απφ έλα
πεξηβάιινλ, φπσο είλαη ην ζεκεξηλφ, πνπ είλαη ξεπζηφ θαη επκεηάβιεην θαη ζπλάκα απαηηεηηθφ θαη γ. ε
πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο επηδίσμε έρεη απνθηήζεη θαη αλακέλεηαη λα απνθηήζεη θαηά ηα
επφκελα ρξφληα κηα βαζκηαία απμαλφκελε βαξχηεηα θαη ζπνπδαηφηεηα κε απνηέιεζκα λέα εξεπλεηηθά
εξσηήκαηα λα αλαδχνληαη θαη λα δεηνχλ απαληήζεηο.
πκπεξαζκαηηθά, ην πξνηεηλφκελν πιαίζην πνηφηεηαο ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί σο βάζε
αλαθνξάο, ηφζν γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ εξκελεία ηεο ζπκβαηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ
πηνζεηνχκελσλ πξνζεγγίζεσλ θαη πνιηηηθψλ πνηφηεηαο, φζν θαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη πηνζέηεζε λέσλ
πξσηνβνπιηψλ βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ζηα πξνγξάκκαηα βαζηθήο εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
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Πεξίιεςε
ΐαζηθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ θαη ησλ ζηάζεσλ
εθπαηδεπηηθψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλαθνξηθά κε ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηφζν ζε ζρέζε κε ηελ πθηζηάκελε, φζν θαη σο πξνο ηελ επηζπκεηή θαηάζηαζε,
ψζηε ε δηνίθεζε λα αζθείηαη απνηειεζκαηηθά ζην πιαίζην ησλ αξρψλ ηεο Αηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο θαη κε
βάζε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ην Βπξσπατθφ Μνληέιν Αηνηθεηηθήο Ώξηζηείαο (EFQM) νξίδεη. Δ έξεπλα
πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο πνζνηηθήο εξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο απφ ηηο 24 Ώπξηιίνπ έσο ηηο 26 ΜαΎνπ
2017 κε ηε κέζνδν ηνπ αλψλπκνπ γξαπηνχ εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν ζπκπιεξψζεθε απφ 214 εθπαηδεπηηθνχο
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ Ώξθαδίαο. Ώπφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνθχπηεη, φηη ε εζηθή
επηβξάβεπζε πθίζηαηαη ζε ρακειφ βαζκφ, ελψ ε νηθνλνκηθή επηβξάβεπζε απνπζηάδεη παληειψο απφ ηηο
ζρνιηθέο κνλάδεο. Παξάιιεια, ζε ρακειφ επίπεδν αλάπηπμεο δηαπηζηψλεηαη φηη βξίζθνληαη ε θαιή
επηθνηλσλία, ε απνπζία αληαγσληζκνχ ζε πξνζσπηθφ επίπεδν, ε ζπλεξγαζία, ε αληαιιαγή απφςεσλ θαη ε
εηιηθξίλεηα, ελψ νη πεξηζζφηεξνη εξσηεζέληεο δήισζαλ, φηη ηα πξναλαθεξζέληααπνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά
πνηφηεηαο, ηα νπνία επηζπκνχλ λα πθίζηαηαη ζηηο ζρνιηθέο ηνπο κνλάδεο. Δ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθνχ
ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο δειψλεηαη απφ ηελ πιεηνλφηεηα ηνπ δείγκαηνο σο επηηαθηηθή αλάγθε γηα φια ηα
επίπεδα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Βπίζεο, ε αλαδήηεζε ηαθηηθήο επαλαπιεξνθφξεζεο απφ ηα κέιε ηεο
εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο,κε ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο (θαζνξηζκφο ζηφρσλ, εξσηεκαηνιφγηα θαη ζπλεληεχμεηο),
απνηειεί κηα κεζνδνινγία θαη έλα πνηνηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ, πνπ πθίζηαηαη ζε κηθξφ βαζκφ, ελψ ε πιεηνλφηεηα
δήισζε φηη απνηειεί κεζνδνινγία, ε νπνία ζε κεγάιν βαζκφ ζα ζπλέβαιε κειινληηθά ζηελ αλάπηπμε
ραξαθηεξηζηηθψλ πνηφηεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Βπηπξφζζεηα, ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά
πνηφηεηαο φπσο είλαη ε αλαδήηεζε, ε αμηνιφγεζε θαη ε εθαξκνγή ησλ δεκηνπξγηθψλ ηδεψλ ησλ κειψλ ηεο
εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο, κέζσ ηεο ζπγθξφηεζεο νκάδσλ θαη ιεηηνπξγίαο forum γηα ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο
ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο δελ πθίζηαληαη ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ησλ εξσηεζέλησλ εθπαηδεπηηθψλ, ελψ
αληίζεηα νη κηζνί πεξίπνπ απφ ηνπο εξσηεζέληεο δήισζαλ, φηη απνηεινχλ πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ
επηζπκνχλ ηελ αλάπηπμή ηνπο. Βπηπιένλ, νη κηζνί πεξίπνπ απφ ηνπο εξσηεζέληεο εθπαηδεπηηθνχο δήισζαλ, φηη
δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ αθνινπζνχκελε πνιηηηθή επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ, ελψ απνπζηάδνπλ ε
ελζάξξπλζε θαη ε ππνζηήξημε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο κε
ζηφρν ηε βειηίσζε, ελψ απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο ηα νπνία έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ
δήισζε φηη ζα πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ κειινληηθά. Παξάιιεια, ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηελ αλαδήηεζε επθαηξηψλ θαη ηελ αλάιεςε δξάζεσλ, κε ζηφρν νη εθπαηδεπηηθνί λα κάζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ
θαιχηεξα σο κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ζε πνιηηηζηηθέο/θνηλσληθέο
δξαζηεξηφηεηεο θαη κέζα απφ ην ζπληνληζκφ ησλ δηάθνξσλ εηδηθνηήησλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία,
δηαπηζηψλεηαη φηη ππάξρνπλ ζε κηθξφ βαζκφ ζηα ζρνιεία ηεο έξεπλαο, ελψ έλα πνιχ ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ
εξσηεζέλησλ δήισζε φηη ηα ελ ιφγσ ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο επηζπκνχλ λα αλαπηπρζνχλ κειινληηθά. Σέινο,
ε πιεηνλφηεηα ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε,φηη ε δηάρπζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ε κεηαθνξά θαιψλ πξαθηηθψλ
κέζσ δηάθνξσλ ηερληθψλ, ε ελζάξξπλζε θαη ε ππνζηήξημε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πξνθεηκέλνπ λα
ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο (εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, θαηλνηφκεο δξάζεηο) κε ζηφρν ηε βειηίσζε είλαη
ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο, πνπ ην δείγκα ηα ηεξαξρεί σο πνιχ ζεκαληηθά σο πξνο ηελ πηνζέηεζε ηνπο απφ ηηο
εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο.
Λέμεηο Κιεηδηά: Αηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο, αλζξψπηλν δπλακηθφ, Βπξσπατθφ Μνληέιν Αηνηθεηηθήο
Ώξηζηείαο EFQM, πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε, πνηνηηθά xαξαθηεξηζηηθά αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ
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1.Δηζαγσγή
Δ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ πνηφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε
βειηίσζή ηεο ζπλεπάγεηαη ζπλερή βειηίσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (Μαπξνγηψξγνο, 1999; Γσγφπνπινο,
2010). Πνηνηηθή εθπαίδεπζε κπνξνχλ λα παξέρνπλ εθείλεο νη εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο, πνπ αλαπηχζζνπλ
πνηνηηθά ζπζηήκαηα ιεηηνπξγίαο κε θηινζνθία Αηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο (ΑΟΠ), επηδηψθνληαο ηε δηαξθή
βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη κε απνδέθηεο φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε. Σα
πνηνηηθά ζρνιεία αζπαδφκελα ηηο αξρέο ηεο νιηθήο πνηφηεηαο πξνζβιέπνπλ ζε απφδνζε πνπ πξνζεγγίδεη ηελ
ηειεηφηεηα, ζηεξηδφκελα ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ ηα ζηειερψλεη (Γαβιαλφο, 2003; Ώιηηληδήο&
Μνπξαηίδνπ, 2011; Altunay, 2016).
Δ εθαξκνγή ηεο ΑΟΠ ζηελ εθπαίδεπζε απνζθνπεί, θπξίσο, ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εκπιεθφκελσλ κε
ηελ εθπαίδεπζε κεξψλ, ζηε ζπλερή βειηίσζε, ζηελ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε, ζηε δπλαηφηεηα αιιαγήο, ζηε
ζχλδεζε ηνπ απνηειέζκαηνο κε ην ζχζηεκα θαη ηελ πιήξε θαη ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ
(Dahlgaard, Kristensen&Kanji, 1995;Madsen&Carlsson, 1995;Γαβιαλφο, 2003).
Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ σο θέληξν ησλ δηαδηθαζηψλ γηα πνηνηηθή βειηίσζε επεξεάδεηαη απφ
παξάγνληεο, φπσο ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ ηνπ, ηεο αλαγλψξηζεο ηνπ έξγνπ ηνπ, ηεο επηβξάβεπζεο, ηεο
θαιιηέξγεηαο νκαδηθνχ πλεχκαηνο, ηεο αλάπηπμεο ζπλεξγαζίαο, ηεο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο θαη ηεο
ζπκκεηνρήο ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ε χπαξμε ησλ νπνίσλ βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζηε
ζρνιηθή κνλάδα (Crosby, 1984; Παζηαξδήο, 2004; Π.Ε, 2008; Toremen, Karakus, &Yasan, 2009; Yau&Cheng,
2013).
Δ κειέηε ηεο ζπλαθνχο βηβιηνγξαθίαο δείρλεη φηη ε ΑΟΠ ζηεξίδεηαη ζε κηα ζεηξά απφ αξρέο θαη
έλλνηεο πνπ εζηηάδνπλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, κε βαζηθφηεξν εμ απηψλ ηνλ
αλζξψπηλν παξάγνληα, πνπ ππφ ηελ ζθέπε κηαο πνηνηηθήο δηνίθεζεο θαη ελφο ζπζηήκαηνο πνπ ελδπλακψλεη,
επηβξαβεχεη, ελζαξξχλεη, παξέρεη θίλεηξα θαη αληακείβεη θάζε πξνζπάζεηά ηνπ, σζεί ηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία ζε πνηνηηθά απνηειέζκαηα (Calvo-Mora, Leal, &Roldán,2006; Ngware, Wamukuru, &Odebero,
2006; Pour&Yeshodhara, 2009).
Αηαθαίλεηαη επηπιένλ, φηη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ είλαη αλαγθαίν λα αηζζαλζεί ηελ αλάγθε ην ίδην γηα
επηκφξθσζε, ζπλερή επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, απηνβειηίσζε, απηναμηνιφγεζε θαη ζπκκεηνρή ζηε δηα βίνπ
εθπαίδεπζε δηαβιέπνληαο ζε κηα ζπλερή πνηνηηθή βειηίσζε εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ
(Riordan, Gatewood&Bill, 1997; Detert&Jenni, 2000;Creemers, 2002;Κνιηζάθεο, 2008; Ejionueme&Oyoyo,
2015).
Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ ηε δηεξεχλεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο εληνπίζηεθαλ έξεπλεο αλαθνξηθά
κε ηε ζεκαζία θαη ηε βαξχηεηα πνπ έρεη ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο
εθπαίδεπζεο κέζα ζ‟ έλα ζχζηεκα πνηφηεηαο. Σα ζεκαληηθφηεξα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ απηψλ
δηαηππψλνληαη ζπλνπηηθά παξαθάησ.
Οη εθπαηδεπηηθνί ελδηαθέξνληαη γηα πιεξνθφξεζε θαη βειηίσζε ησλ δηθηχσλ επηθνηλσλίαο. Δ
ζπλεξγαζία, ην νκαδηθφ πλεχκα θαη ε αιιεινυπνζηήξημε, ζπκβάιινπλ ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ζεηηθνχ
θιίκαηνο, πνπ πξνσζεί ηελ πνηφηεηα (Ρνχζε,2007; Toremen, Κarakus&Yasan, 2009;Haque, Sarwar&Yasmin
2013).
Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ αλαγλσξίδεη ηελ επηκφξθσζε σο ην ζθαινπάηη ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ
αλάπηπμεο, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε, αιιά δηαπηζηψλεη ηελ απνπζία
πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο θαη επηκφξθσζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο
(Calvo-moraetal., 2006; Ρνχζε, 2007; Π.Ε., 2008;Anastasiadou&Zirinoglou 2015;Eyridice,2015;
Ejonueme&Oyoyo, 2015).Κπξίσο, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ εθπαηδεχεηαη θαη ελδπλακψλεηαη γηα ηελ εηζαγσγή
αιιαγψλ κέζσ ηεο απηνεπηκφξθσζεο κε θίλεηξν ηελ πξνζσπηθή επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη ηθαλνπνίεζε (
Κνιηζάθεο,2008).
Δ αλαγλψξηζε, επηβξάβεπζε, ελζάξξπλζε θαη ππνζηήξημε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηελ αλάιεςε
δξαζηεξηνηήησλ, απνηεινχλ ζηνηρεία πνπ δελ πθίζηαληαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο (Detert&Jenni, 2000;
Osseo-Asare&Longbottom, 2002;Calvo-Moraet.al,2006; Ngware, Wamukuru&Odebero, 2006; Wani, 2014).Δ
έιιεηςε θηλήηξσλ θαη αλαγλψξηζεο απνηξέπεη ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ θαη δξάζεο εθ κέξνπο ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ παζεηηθφηεηα θαη εζσζηξέθεηα
(Π.Ε.,2008).
Οη εθπαηδεπηηθνί επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε φιεο ηεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο. Παξάιιεια, επηζπκνχλ ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ζηε ζρεδίαζε δξάζεσλ,
ζπλδηακφξθσζε ηνπ ζρνιηθνχ γίγλεζζαη, πξνζσπηθή εκπινθή θαη απηνδέζκεπζε ζηελ επίηεπμε ηεο αξηζηείαο
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(Calvo-Moraet.al, 2006;Ngwareet.al, 2006;Ρνχζε, 2007; Π.Ε., 2008; Pour&Yeshodhara, 2009;Toremenetal.,
2009;Καξαιηφινπ, 2011;Haque, et.al., 2013; Alzhrani, Alotibie&Abdulaziz, 2016).
πσο πξνθχπηεη απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ παξνπζηάδεηαη λα
ηθαλνπνηείηαη κε ηελ επηκφξθσζε, ηα θίλεηξα, ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή. Σα
πξναλαθεξζέληαθαίλεηαη, φηη απνηεινχλ ηε βάζε γηα κηα πνηνηηθή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη πξνζσπηθή
ηθαλνπνίεζε, δεδνκέλα πνπ πξνάγνπλ ηελ πνηφηεηα θαη θαιιηεξγνχλ πνηνηηθέο κεζνδνινγίεο βειηίσζεο θαη
αλάπηπμεο πνηνηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ.
Με βάζε φζα πξναλαθέξζεθαλ, πξνθχπηεη φηηε αλαγθαηφηεηα γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ
εθπαίδεπζε θαη ε ζπνπδαηφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηε δηακφξθσζή ηεο, θαζηζηνχλ ζεκαληηθή ηε
δηεξεχλεζε ησλ πνηνηηθψλ ηνπ ραξαθηεξηζηηθψλ, ζχκθσλα κε ην κνληέιν ηνπ EFQM, πξνζαξκνζκέλν γηα
εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο, θαζψο δελ ππάξρεη έξεπλα ζηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ λα
εζηηάδεη ζην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην ηνπ κνληέινπ EFQM γηα ηελ εθπαίδεπζε. Ώπηφο είλαη θαη ν ζθνπφο ηεο
παξνχζαο εξγαζίαο.
2.Θεσξεηηθφ πιαίζην
2.1. Ο αλζξψπηλνο παξάγνληαο σο ζπληζηψζα πνηνηηθήο θαη αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο ζηελ εθπαίδεπζε
Ο αλζξψπηλνο παξάγνληαο ζε θαηάιιειν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, κε ηελ θαζνδήγεζε ηεο εγεζίαο, ηελ
ελδπλάκσζε, ηελ παξνρή θηλήηξσλ, ηελ ελζάξξπλζε θαη αλαγλψξηζε ηνπ έξγνπ ηνπ, ηελ ελίζρπζε θαη ηελ
ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ, ηελ εκπινθή ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη ηελ αλνηρηή επηθνηλσλία,
σζεί ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζε πνηνηηθά απνηειέζκαηα (Ήξγεο, 2008; Tasar&Celik, 2011;
Chauhan&Sharnma, 2015; Aggarwal,2016).
Οη πνηνηηθέο ζπλζήθεο νδεγνχλ ζηελ εγθαηάιεηςε ηεο παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο, ζηελ εηζαγσγή
θαηλνηφκσλ κεζφδσλ, ζηελ αμηνπνίεζε ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο, ζηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ζην
ελδηαθέξνλ γηα επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη απηνβειηίσζε πνπ νδεγεί ζε πνηνηηθή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
(Darling- Hammond, 2000; Wenglinsky, 2000; Παπαλανχκ, 2003; Dahil&Karabulut,2013).
Δ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε είλαη ην ζεκέιην ηεο δηαδηθαζίαο, πνπ θαζηζηά ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνλ θχξην
εθθξαζηή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, πνπ νδεγεί ζηελ βειηίσζε θαη εμέιημε ησλ ζρνιείσλ θαη ζηε γλσζηηθή θαη
ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ (Nye, Konstantopoulos&Hedges,2004).Δ βάζε ηεο απνηειεζκαηηθήο
επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο είλαη ε κάζεζε, ε ζπκκεηνρή, ε ζπλεξγαζία θαη ε δξαζηεξηνπνίεζε κέζα απφ ηελ
νπνία νη εθπαηδεπηηθνί βηψλνπλ θαη πξνάγνπλ ηνλ επαγγεικαηηζκφ ηνπο (Sachs, 1997).
Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ πξνάγεη ηελ πνηφηεηα, σο θαηαξηηζκέλνο θαη απνηειεζκαηηθφο επαγγεικαηίαο,
κε εθφδηα: «δηαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο, επαγγεικαηηζκφ θαη εηιηθξίλεηα, απηφ-θίλεηξν, ηθαλφηεηα αιιειεπίδξαζεο,
ρξήζεο ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ, ζρεδηαζκνχ θαη παξάδνζεο καζεκάησλ κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε γλψζεσλ,
αλαγλψξηζεο ηνπ θξπκκέλνπ δπλακηθνχ ησλ καζεηψλ θαη ησλ αλαγθψλ ηνπο, πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο αιιαγέο,
δεκηνπξγψληαο έλα κείγκα κε ηδηφηεηεο ηνπ δαζθάινπ, ζχκβνπινπ, ζπληξφθνπ, επφπηε, ειεγθηή θαη πσιεηή
ππεξεζηψλ κάζεζεο» (Logothetis,1995:485).
Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ απνηειεί θνξέα πνηφηεηαο θαη ζρνιηθήο βειηίσζεο κε θξηηήξηα, ηα πςειά
πξνζφληα, ηε γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, ηνλ ακνηβαίν ζεβαζκφ, ηε ζπιινγηθφηεηα, ηελ ππνζηήξημε, ην ηζρπξφ
θίλεηξν ηεο ζέιεζεο γηα απηνβειηίσζε θαη ηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε, άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηηο αλάγθεο ηνπ
ζρνιείνπ θαη ηεο θνηλσλίαο ( Cheng&Walker, 1997; Creemers,2002; Herdeiro&Silva, 2013).
2.2. Σν Μνληέιν EFQM θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ εθπαίδεπζε
Ο EFQM (EuropeanFoundationQualityManagement), δεκηνχξγεζε ην κνληέιν Βπηρεηξεκαηηθήο
Ώξηζηείαο EFQM, πνπ είλαη επξέσο γλσζηφ ζηελ Βπξψπε, σο βάζε γηα ηε ζπλερή βειηίσζε, ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηεο ΑΟΠ ζε νξγαληζκνχο (Jancikova&Brychta,2009).
Σν κνληέιν είλαη έλα πνιπεξγαιείν κέζσ ηνπ νπνίνπ νη νξγαληζκνί ειέγρνπλ πνζνζηηθά ηα ζεηηθά θαη
αξλεηηθά ηνπο ζεκεία. Με ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ κε ηελ
ζπκκεηνρή φισλ φζσλ εκπιέθνληαη ελεξγά ( πειάηεο θαη εξγαδφκελνη ),θαζψο θαη ζηε βειηίσζε αγαζψλ θαη
ππεξεζηψλ, κε επειημία, πξνζαξκνγή θαη αχμεζε αληαγσληζηηθφηεηαο (Κέθεο,2005).
Καηά ηνπο Osseo-Asare θαη Longbottom (2002:27), ην κνληέιν εμαζθαιίδεη ζηνπο νξγαληζκνχο έλαλ
πςειφ κεραληζκφ αζθάιεηαο γηα ηελ ζε βάζνο ρξφλνπ επηηπρία ηνπο, θαηά ηνπο Nealy θαη Oakland
(φπ.αλαθ.ζην Osseo-Asare&Longbottom (2002:27), είλαη έλα «δηαγλσζηηθφ εξγαιείν» ηεο παξνχζαο
θαηάζηαζεο ηνπ νξγαληζκνχ, θαζφζνλ δηα κέζνπ ηεο απηναμηνιφγεζήο ηνπ έρεη ηελ επρέξεηα λα νξηνζεηεί ηηο
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πξνηεξαηφηεηέο ηνπ, λα εθπέκπεη απνηειεζκαηηθά ηνπο πφξνπο ηνπ θαη λα νξηνζεηεί ηα ζρέδηα δξάζεο κε ζηφρν
ηελ πινπνίεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπ. χκθσλα κε ηνΓσγφπνπιν (2012:8), « Ζ δηαδηθαζία απηναμηνιφγεζεο
επηηξέπεη ζε κηα ζρνιηθή κνλάδα λα εληνπίζεη ηα δπλαηά ηεο ζεκεία αιιά θαη εθείλα πνπ ρξήδνπλ βειηίσζεο θαη λα
πξνρσξήζεη ζπζηεκαηηθά κε έλα πξφγξακκα ζπλερνχο απηνβειηίσζεο».
Δ αμηνιφγεζε ηνπ κνληέινπ βαζίδεηαη ζε 9 θξηηήξηα (ρήκα 1), πνπ δηαρσξίδνληαη πνζνζηηθά
ηζνκεξψο ζε πξνυπνζέζεηο θαη απνηειέζκαηα «πνπ νξηνζεηνχλ θαη εμαζθαιίδνπλ ηελ επηβίσζε θαη ηελ επεκεξία
ελφο νξγαληζκνχ» (Κέθεο,2005:61).Σα ηέζζεξα ζηνηρεία ησλ «απνηειεζκάησλ», πξνζδηνξίδνπλ ηνλ ζθνπφ ηνπ
νξγαληζκνχ, ελψ νη πέληε «πξνυπνζέζεηο» πξνζθέξνπλ κηα νιηζηηθή πνξεία γηα ηε πηνζέηεζε κεζφδσλ γηα ηελ
επίηεπμε ησλ απνηειεζκάησλ (Sandbrook,2001:84).

ρήκα 1: Σα 9 θξηηήξηα ηνπ EFQMExcellenceModel (EFQM,2010)
Δ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζ‟ έλα ζρνιείν ζηε Ααλία ην 1990, θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα, φηη
ε ΑΟΠ κπνξεί λα αθνινπζεζεί απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο δηα κέζνπ κηαο απνηειεζκαηηθήο πξνζαξκνγήο
ηνπ κνληέινπ Αηνηθεηηθήο Ώξηζηείαο ηνπ EFQM (Γαβιαλφο,2003). Δ ζπνπδαηφηεηα ηνπ κνληέινπ θαίλεηαη
κέζα απφ ηε δνκή ηνπ, «…αλαγλσξίδεη ηελ χπαξμε παλζπεξκίαο θαη ησλ έληνλσλ δηαθνξψλ, ηφζν κεηαμχ
νξγαληζκψλ κε δηαθνξεηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ φζν θαη κεηαμχ θξαηψλ…» (Κξηεκάδεο-Θσκνπνχινπ,2012:153).
Σν κνληέιν πεξηιακβάλεη ηνκείο ππεξεζηψλ αιιά θαη παξαγσγήο πξντφλησλ, ζην ηνκέα ππεξεζηψλ
πεξηέρνληαη θαη νη εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο, νπφηε παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα αμηνινγεζνχλ θαη νξγαληζκνί
εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ. Δ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ είλαη δπλαηφλ, θαηά ηνλ Γαβιαλφ (2003:59), είλαη
ππνρξεσηηθφ, λα αμηνπνηήζεη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, κε
ζηφρν ηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ζηελ εθπαίδεπζε. «Σν κνληέιν απνηειεί κηα νιηζηηθή αληηκεηψπηζε
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ κε παξακέηξνποπνπ θαζνξίδνληαη ζε ζηξαηεγηθφ επίπεδν θαη δηαρένληαη ζε φια ηα
επίπεδα δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο» (Γσγφπνπινο,2012:8).
Δ πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζηελ εθπαηδεπηηθή κνλάδα παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 2, φπσο
δηακνξθψζεθε απφ ηνπο Μαληαξάθε, Παπαδφπνπιν, &Σζίγθξν (2008), ζην πιαίζην ηεο πνηνηηθήο αλαβάζκηζεο
ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο. Καηά ην Γαβιαλφ (2003), κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ζηελ πξνζπάζεηα απηναμηνιφγεζεο, βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ ηνπο εληφο ηεο ηάμεο,
κε πξνζαξκνζηηθέο θηλήζεηο ζηα 9 θξηηήξηα.
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ρήκα 2: Σν EFQMExcellenceModel ηξνπνπνηεκέλν γηα ηελ εθπαίδεπζε (Μαληαξάθεο, Παπαδφπνπινο
&Σζίγθξνο, 2008)
2.3.Σν Αλζξψπηλν Γπλακηθφ σο θξηηήξην πνηφηεηαο ηνπ κνληέινπ EFQM
Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ σο θξηηήξην ηνπ κνληέινπ δηνηθεηηθήο Ώξηζηείαο EFQM ζην πιαίζην ηεο
δηνίθεζεο πνηφηεηαο θαη ηνπ πνηνηηθνχ ζρνιείνπ, απνηειεί βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηνπ εγρεηξήκαηνο γηα βειηίσζε
πνηφηεηαο παξερφκελσλ ππεξεζηψλ (Ahmad&Schroeder,2002 φπ. αλαθ. ζην Calvo-Moraetal., 2006).Ώπνηειεί
ην ζεκέιην θαη ηνλ ζηπινβάηε, φπνπ ζηεξίδνληαη νη πνηνηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ελψ ηαπηφρξνλα
είλαη πεγή έκπλεπζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη κέζσ ηεο απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο ησλ γλψζεσλ θαη
ησλ δεμηνηήησλ επηηπγράλεη ηνπο πνηνηηθνχο ζηφρνπο (Anastasiadou&Zirinoglou, 2015).
Δ αμηνπνίεζή ηνπ είλαη ζπλδπαζκφο ηθαλφηεηαο ζπζηήκαηνο, πεξηβάιινληνο εξγαζίαο,
απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο θαη δπλαηφηεηαο ελζσκάησζεο ησλ αιιαγψλ.
Ο ξφινο ηνπ είλαη ζηξαηεγηθφο θαη πξνζβιέπεη ζε κέγηζηε απφδνζε κέζα απφ ηελ αλαγλψξηζε ηνπ
έξγνπ, ηελ ελδπλάκσζε, ηελ παξαθίλεζε, ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ εκπινθή ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Σν αλζξψπηλν
δπλακηθφ σο ζηξαηεγηθφο παξάγνληαο ζηελ επίηεπμε πνηνηηθνχ έξγνπ ελφο νξγαληζκνχ, απνηειεί θξηηήξην ηνπ
κνληέινπ δηνηθεηηθήο Ώξηζηείαο EFQM, θαη πεξηιακβάλεη ππφ-θξηηήξηα, πνπ αλαιχνπλ ηνπο ξφινπο θαη ηηο
δξάζεηο ηνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εγεζία ζην πιαίζηα ηνπ πνηνηηθνχ ζρνιείνπ.
3.Ζ έξεπλα
3.1.θνπφο θαη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα
ΐαζηθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ θαη ησλ ζηάζεσλ
εθπαηδεπηηθψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλαθνξηθά κε ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηφζν ζε ζρέζε κε ηελ πθηζηάκελε, φζν θαη σο πξνο ηελ επηζπκεηή θαηάζηαζε,
ψζηε ε δηνίθεζε λα αζθείηαη απνηειεζκαηηθά ζην πιαίζην ησλ αξρψλ ηεο Αηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο θαη κε
βάζε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ην Βπξσπατθφ Μνληέιν Αηνηθεηηθήο Ώξηζηείαο (EFQM) νξίδεη.Βηδηθφηεξα, ε
εξγαζία απνζθνπεί λα δηεξεπλήζεηηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά: α. κε ηα ππάξρνληα
ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο ζηα ζρνιεία ηνπο, β.ηελ απνηχπσζε ηνπ επηζπκεηνχ βαζκνχ αλάπηπμεο ησλ
πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη γ. ην βαζκφ ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ απφςεψλ ηνπο ζρεηηθά κε ηελ χπαξμεθαη ηνλ επηζπκεηφ βαζκφ αλάπηπμεο ζην
κέιινλζπγθεθξηκέλσλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ.
Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη θαη ζηα νπνία ζα επηρεηξήζεη λα απαληήζεη ε έξεπλα είλαη ηα
αθφινπζα:
1ν: ε πνην βαζκφ ζεσξνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο φηη δηαζέηνπλ ζπγθεθξηκέλα
ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο, φπσο ην κνληέιν Αηνηθεηηθήο Ώξηζηείαο ηνπ EFQM ηα πξνβάιιεη;
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2ν: ε πνην βαζκφ ζεσξνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο φηη ρξεηάδεηαη λα αλαπηπρζνχλ
ηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο, φπσο ην κνληέιν Αηνηθεηηθήο Ώξηζηείαο ηνπ ΒFQM ηα πξνβάιεη,
ψζηε ε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ λα πξνζεγγίζεη ηελ Ώξηζηεία;
3ν:Τπάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ
απφςεψλ ηνπο ζρεηηθά κε ηελ χπαξμεθαη ηνλ επηζπκεηφ βαζκφ αλάπηπμεο ζην κέιινλ ζπγθεθξηκέλσλ πνηνηηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ, φπσο πξνβάιινληαη ζην κνληέιν Αηνηθεηηθήο Ώξηζηείαο ηνπ EFQM;
3.2.Σν δείγκα
Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 214 εθπαηδεπηηθνί δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ
Ώξθαδίαο. πγθεθξηκέλα, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο ππεξεηεί ζε αζηηθή πεξηνρή (54,21%), ελψ
αθνινπζνχλ ηα ζρνιεία πνπ εδξάδνληαη ζε εκηαζηηθή (23,36%) θαη ζε αγξνηηθή πεξηνρή (22,43%).
Οη άλδξεο απνηεινχλ ην 48,1 % ησλ εξσηεζέλησλ, ελψ νη γπλαίθεο ην 51,9%. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο
κνηξάδεηαη πεξίπνπ ηζφπνζα πνζνζηηαία θαη ζηα δχν θχια. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ (52,3%)
ειηθηαθά αλήθεη ζηελ θαηεγνξία απφ 41 έσο 50 εηψλ. Έπνληαη νη ειηθηαθέο νκάδεο «31-40» θαη «51-60», κε
πνζνζηά 22,4% θαη 22% αληίζηνηρα, ελψ κηθξφηεξν πνζνζηφ ζπγθεληξψλνπλ νη νκάδεο 30 θαη θάησ θαη 61 θαη
άλσ, κε πνζνζηά 2,3% θαη 0,9% αληίζηνηρα.
Ώθφκε, σο πξνο ηε ζπλνιηθή ηνπο πξνυπεξεζία, πξνθχπηεη φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο
(45,3 %) έρεη ζπλνιηθά απφ 11 έσο 20 έηε ππεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε, ην 21,5% απφ 21-30 έηε θαη αθνινπζεί
ην 20,6% απφ 6-10 έηε. ηελ πιεηνλφηεηά ηνπο νη ζπκκεηέρνληεο είλαη έγγακνη (75,2%), ελψ άγακνη είλαη κφιηο
ην 24,8 %.
Δ πιεηνλφηεηα ηνπ δείγκαηνο πξνέξρεηαη, θπξίσο, απφ ηηο εηδηθφηεηεο ησλ θηινιφγσλ (55%), ησλ
καζεκαηηθψλ (22%) θαη ησλ θπζηθψλ (26%), ελψ ε πιεηνλφηεηα ηνπ δείγκαηνο 68,2%, έρεη νξγαληθή ζέζε ζηελ
εθπαηδεπηηθή ηνπ κνλάδα. Οη ππφινηπνη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο αλήθνπλ ζε άιιε θαηεγνξία εξγαζηαθήο
ζρέζεο κε ηελ εθπαηδεπηηθή κνλάδα (10,3% αλαπιεξσηέο θαη 8,9% σξνκίζζηνη εθπαηδεπηηθνί).
Βληχπσζε απνηειεί ην γεγνλφο φηη 145 ζπκκεηέρνληεο (πεξίπνπ ην 68% ηνπ δείγκαηνο), θαηέρνπλ
πηπρίν ΏΒΕ/ΣΒΕ, εθηφο ηνπ βαζηθνχ πηπρίνπ δηνξηζκνχ, ην 31% ηνπ δείγκαηνο είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ
ηίηινπ ζπνπδψλ θαη κφλν 2 ζπκκεηέρνληεο είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ (1%).
3.3. Ζ κέζνδνο
ηελ παξνχζα έξεπλα αθνινπζήζεθε ε πνζνηηθή πξνζέγγηζε σο ε θαηαιιειφηεξε, επεηδή δίλεηαη ε
δπλαηφηεηα λα αλαδεηρζνχλ ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο ζηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ
ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, αιιά θαη λα ζπγθεληξσζνχλ δεδνκέλα απφ έλαλ κεγάιν
αξηζκφ εξσηεζέλησλ. Υξνληθά ε έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηηο 24 Ώπξηιίνπ έσο ηηο 26 ΜαΎνπ 2017. Δ
ζπιινγή ηνπ πξσηνγελνχο πιηθνχ έγηλε κε ρξήζε δνκεκέλνπ αλψλπκνπ γξαπηνχ εξσηεκαηνινγίνπ, ηνπ νπνίνπ
ε ιεηηνπξγηθφηεηα ειέγρζεθε κε πηινηηθή έξεπλα πνπ εθαξκφζηεθε ζε κηθξφηεξν δείγκα εθπαηδεπηηθψλ.
Σν εξσηεκαηνιφγην βαζίζηεθε, θπξίσο, ζηελ θιίκαθα αζξνηζηηθήο βαζκνιφγεζεο (Likertscale), ε
νπνία απνηειεί ηνλ πην δηαδεδνκέλν ηχπν θιίκαθαο γηα ηε κέηξεζε ζηάζεσλ, πεπνηζήζεσλ θαη απφςεσλ
κεγάισλ νκάδσλ.
Σν πξσηφηππν εξσηεκαηνιφγην ρξεζηκνπνηείηαη ζην εμσηεξηθφ σο εξγαιείν απηναμηνιφγεζεο
εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ EFQM θαη πξνέξρεηαη απφ ην
SheffieldHallamUniversity- CenterforIntegralExcellence (Pupius, 2005). Πξνζαξκφζηεθε ζηελ ειιεληθή
πξαγκαηηθφηεηα θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ην 2005, ζην πιαίζην πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο Βιιήλσλ
εθπαηδεπηηθψλ, ην νπνίν πξαγκαηνπνίεζε ην Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (Ώ.Π.Θ.), κε ην
ζεκαηηθφ Αίθηπν Έξεπλαο «Αηνίθεζε ηεο Βθπαίδεπζεο».
ηελ παξνχζα έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε κφλν έλα ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, απηφ πνπ αλαθέξεηαη
ζην «Αλζξψπηλν Γπλακηθφ», ην νπνίν απνηειεί έλα απφ ηα θξηηήξηα πξνυπνζέζεσλ πνηφηεηαο, ζχκθσλα κε ην
EFQMExcellenceModel.
Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβάλεη 2 βαζηθέο ελφηεηεο:
Ώ. Γεληθά ηνηρεία.
ΐ. ηνηρεία ραξαθηεξηζηηθψλ πνηφηεηαο ζηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ ζρνιηθψλ
κνλάδσλ.
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3.4.Σερληθέο αλάιπζεο, παξνπζίαζεο θαη εξκελείαο ησλ απνηειεζκάησλ
Σν εξσηεκαηνιφγην ειέγρζεθε σο πξνο ηε δνκή, ηε κνξθή, ηε γιψζζα , ηε ζαθήλεηα θαη ηελ
αμηνπηζηία ηνπ ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηακφξθσζεο φζν θαη θαηά ηε πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ. Βηδηθφηεξα,
φζνλ αθνξά ζηελ αμηνπηζηία θαη ην βαζκφ εζσηεξηθήο ζπλάθεηαο ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ εθαξκφζηεθε ν
δείθηεο alpha(a) ηνπ Cronbach, ν νπνίνο απνδείρζεθε εμαηξεηηθά πςειφο (Cronbach's a = 0,844), γηα ην ζχλνιν
ησλ θιηκάθσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Δ αλάιπζε θαη ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ηε ρξήζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο SPSS (version 19). Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ παξνπζίαζε
ησλ απνηειεζκάησλ έγηλε ρξήζε Πηλάθσλ ζπρλνηήησλ θαη πγθξηηηθήο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο.
Ώθνινχζεζε αλάιπζε θαη ζχγθξηζε ησλ απαληήζεσλ πνπ έδσζαλ νη «λεφηεξνη»κε ηηο αληίζηνηρεο
απαληήζεηο ησλ «παιαηφηεξσλ»εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο θαη ζχγθξηζε ησλ απαληήζεσλ ησλ αλδξψλ κε ηηο
αληίζηνηρεο ησλ γπλαηθψλ, κε ηε ρξήζε ηνπ κε παξακεηξηθφ ηεζη Mann-Whitney.
Βπίζεο, πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο αλεμαξηεζίαο X-ηεηξάγσλν (chi- squaretest) κε ζθνπφ λα
δηεξεπλεζεί ε επίδξαζε ησλ ζπλνιηθψλ ρξφλσλ ππεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε ζηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
h.

4.Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο-ηνηρεία ραξαθηεξηζηηθψλ πνηφηεηαο ζηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ

ηελ εξψηεζε: «ε πνην βαζκφ ζεσξνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο φηη ζε ηαθηηθή βάζε
ππάξρεη δηάρπζε πιεξνθνξηψλ θαη κεηαθνξά θαιψλ πξαθηηθψλ ζε φιε ηελ εθπαηδεπηηθή κνλάδα κε
ζπγθεθξηκέλνπο πξνηεηλφκελνπο ηξφπνπο θαη ζε πνην βαζκφ ζα ζέιαηε λα ππάξρεη;», νη απαληήζεηο ηνπ δείγκαηνο
δηαθνξνπνηνχληαη ζηελ παξνχζα θαη ηελ επηζπκεηή θαηάζηαζε.
ε επίπεδν κέζσλ ηηκψλ, ε πιεηνλφηεηα ησλ απαληήζεσλ, αλαθνξηθά κε ηελ παξνχζα θαηάζηαζε,
βξίζθεηαη ζην επίπεδν «αξθεηά». Ώληίζεηα, ε επηζπκεηή θαηάζηαζε είλαη πεξηζζφηεξν ζεηηθή, θαζψο νη
πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο βξίζθνληαη, ην ιηγφηεξν, ζην επίπεδν «πνιχ». Ώπηφ δείρλεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί
επηζπκνχλ πεξηζζφηεξε δηάρπζε πιεξνθνξηψλ θαη κεηαθνξά θαιψλ πξαθηηθψλ ζην κέιινλ, αλεμάξηεηα ηεο
ηερληθήο. Βλδεηθηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη θαηά κέζν φξν, νη κέζεο ηηκέο ζηελ παξνχζα θαηάζηαζε, θπκαίλνληαη
ζην 2,96, ελψ ζηελ επηζπκεηή ζην 4,25 (βι. Πίλαθα 1).
Πίλαθαο 1: Καηαλνκή ζπρλνηήησλ (%) θαη κέζσλ φξσλ ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ εξσησκέλσλ
ζρεηηθά κε ηελ πθηζηάκελε θαη επηζπκεηή θαηάζηαζε σο πξνο ηε δηάρπζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη
κεηαθνξά θαιψλ πξαθηηθψλ ζε φιε ηελ εθπαηδεπηηθή κνλάδα κε ζπγθεθξηκέλνπο πξνηεηλφκελνπο ηξφπνπο
Γηάρπζε
Καηάζηαζε
1
2
3
4
5
Μέζνο
πιεξνθνξηψλ
φξνο
2,3%
26,6%
31,3%
28%
11,7%
3,20
Μέζσ ελεκέξσζεο Παξνχζα
κε
αηνκηθή ή
νκαδηθή
0,5%
3,7%
11,7%
42,1%
42,1%
4,21
πξσηνβνπιία
Βπηζπκεηή
Μέζσ θνηλνπνίεζεο Παξνχζα
3,3%
9,8%
27,1%
37,4%
22,4%
3,66
εηζεξρφκελσλ
εγγξάθσλ
0,5%
2,3%
6,5%
28,5%
62,1%
4,50
Βπηζπκεηή
Παξνχζα
Μέζσ
αλαθνηλψζεσλ

0,9%

12,1%

23,8%

38,3%

24,8%

3,74

0%

2,3%

7,9%

30,4%

59,3%

4,47

7,5%

10,7%

24,8%

33,6%

23,4%

3,55

0%

1,9%

10,3%

27,1%

60,7%

4,47

12,1%

17,3%

26,6%

27,6%

16,4%

3,19

Βπηζπκεηή

2,3%

5,1%

8,4%

31,8%

52,3%

4,27

Παξνχζα

5,6%

12,6%

28,5%

30,4%

22,9%

3,52

Βπηζπκεηή

0,5%

1,9%

7%

31,8%

58,9%

4,47

Βπηζπκεηή
Παξνχζα

Μέζσ πξνζσπηθψλ
ελεκεξψζεσλ
Μέζσ
ρξήζεο
θαθέινπ
ελεκέξσζεο
Μέζσ
πηλάθσλ
αλαθνηλψζεσλ

Βπηζπκεηή
Παξνχζα
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Μέζσ ελδνζρνιηθήο
επηκφξθσζεο
Μέζσ ζπλδξνκψλ ζε
επηζηεκνληθά
θη
άιια πεξηνδηθά

Παξνχζα

36%

30,8%

21,5%

8,9%

2,8%

2,12

Βπηζπκεηή

0,9%

5,6%

8,9%

27,6%

57%

4,34

Παξνχζα

64%

20,6%

10,7%

3,7%

0,9%

1,57

Βπηζπκεηή

7,5%

18,7%

23,4%

21,5%

29%

3,46

ΐαζκνλφκεζε: 1=Καζφινπ, 2=Λίγν,3=Ώξθεηά,4=Πνιχ ,5= Πάξα πνιχ
ηελ εξψηεζε: « ε πνην βαζκφ ζεσξνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο φηη ζε ηαθηηθή βάζε
εθαξκφδνληαη δηαδηθαζίεο επηβξάβεπζεο θαη αλαγλψξηζεο θαη θξνληίδαο ησλ κειψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο κε
ζπγθεθξηκέλνπο πξνηεηλφκελνπο ηξφπνπο θαη ζε πνην βαζκφ ζα ήζειαλ λα εθαξκφδνληαη;», ην δείγκα ζηελ
πιεηνλφηεηά ηνπ ζεσξεί φηη δελ πθίζηαηαη νηθνλνκηθή επηβξάβεπζε (θαζφινπ 82,7%), ελψ ζεσξεί ηελ εζηθή
επηβξάβεπζε ζρεδφλ αλχπαξθηε ζηηο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο (ιίγν, 36,9%). Οκνίσο νη αηνκηθέο πξσηνβνπιίεο
θαη νη νπζηαζηηθέο ζρέζεηο ππνζηεξίδνληαη ζε πεξηνξηζκέλν βαζκφ(βι. Πίλαθα 2).
Πίλαθαο 2: Καηαλνκή ζπρλνηήησλ (%) θαη κέζσλ φξσλ ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ εξσησκέλσλ
ζρεηηθά κε ηελ πθηζηάκελε θαη επηζπκεηή θαηάζηαζε σο πξνο ηηο δηαδηθαζίεο επηβξάβεπζεο θαη
αλαγλψξηζεο κε ζπγθεθξηκέλνπο πξνηεηλφκελνπο ηξφπνπο
Γηαδηθαζίεο
επηβξάβεπζεο θαη
Μέζνο
Καηάζηαζε
1
2
3
4
5
αλαγλψξηζεο ησλ
φξνο
κειψλ
Παξνχζα
2,35
24,3%
36,9%
23,4%
10,3%
5,1%
Μέζσ
εζηθήο
επηβξάβεπζεο
0,9%
1,4%
7,5%
29%
61,2%
4,48
Βπηζπκεηή
Παξνχζα
1,25
82,7%
12,1%
3,3%
1,4%
0,5%
Μέζσ νηθνλνκηθήο
επηβξάβεπζεο
Βπηζπκεηή
6,1%
5,1%
13,1%
25,2%
4,09
50,5%
Παξνχζα
2,53
22,4%
31,3%
23,8%
15,4%
7%
Μέζσ
ζηήξημεο
πξσηνβνπιηψλ
Βπηζπκεηή
0%
2,3%
8,4%
59,3%
4,46
29,9%
Παξνχζα
2,56
17,8%
34,1%
28%
14,5%
5,6%
Μέζσ νπζηαζηηθψλ
πξνζσπηθψλ
ζρέζεσλ
1,4%
1,9%
7,9%
25,7%
63,1%
4,47
Βπηζπκεηή
ΐαζκνλφκεζε: 1=Καζφινπ, 2=Λίγν, 3=Ώξθεηά, 4=Πνιχ , 5= Πάξα πνιχ
ηελ εξψηεζε : « ε πνην βαζκφ ζεσξνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο φηη ζε ηαθηηθή
βάζε αλαδεηείηαη ηαθηηθά επαλαπιεξνθφξεζε απφ ηα κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο κε ζπγθεθξηκέλνπο
πξνηεηλφκελνπο ηξφπνπο θαη ζε πνην βαζκφ ζα ήζειαλ λα ππάξρεη;», ζηελ παξνχζα θαηάζηαζε ν θαζνξηζκφο ησλ
ζηφρσλ πξνβάιιεηαη σο ν θπξίαξρνο ηξφπνο ηαθηηθήο επαλαπιεξνθφξεζεο (ιίγν 34,6%). Ώληίζεηα, ζηελ
επηζπκεηή θαηάζηαζε ην ελδηαθέξνλ ηνπ δείγκαηνο είλαη απμεκέλν γηα φιεο ηηο πξαθηηθέο, θαζψο κπνξνχλ λα
βειηηψζνπλ ηελ επαλαπιεξνθφξεζε ησλ κειψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο (βι. Πίλαθα 3).
Πίλαθαο 3: Καηαλνκή ζπρλνηήησλ (%) θαη κέζσλ φξσλ ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ εξσησκέλσλ
ζρεηηθά κε ηελ πθηζηάκελε θαη επηζπκεηή θαηάζηαζε σο πξνο ηελ ηαθηηθή επαλαπιεξνθφξεζε απφ ηα
κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο κε ζπγθεθξηκέλνπο πξνηεηλφκελνπο ηξφπνπο
Αλαδήηεζε Σαθηηθήο Καηάζηαζε 1
2
3
4
5
Μέζνο
επαλαπιεξνθφξεζεο
φξνο
απφ ηα κέιε ηεο
εθπαηδεπηηθήο
κνλάδαο
Μέζσ
θαζνξηζκνχ Παξνχζα
20,1%
21,8%
34,6%
11,7%
1,9%
2,43
ζηφρσλ
1,9%
4,2%
18,2%
39,7%
36%
4,04
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Βπηζπκεηή
Παξνχζα

Μέζσ
εξσηεκαηνινγίσλ
Μέζσ ζπλεληεχμεσλ

52,8%

28%

16,4%

2,8%

0%

1,69

Βπηζπκεηή

4,2%

11,7%

26,6%

36%

21,5%

3,59

Παξνχζα

62,1%

25,7%

9,3%

1,9%

0,9%

1,54

Βπηζπκεηή

8,9%

20,6%

29,4%

22,9%

18,2%

4,46

ΐαζκνλφκεζε: 1=Καζφινπ, 2=Λίγν, 3=Ώξθεηά, 4=Πνιχ , 5= Πάξα πνιχ
ηελ εξψηεζε: «ε πνην βαζκφ ζεσξνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο φηη ζε ηαθηηθή βάζε
αλαδεηνχληαη, αμηνινγνχληαη θαη εθαξκφδνληαη νη δεκηνπξγηθέο ηδέεο ησλ κειψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο γηα ηε
βειηίσζε ηεο απφδνζήο ηεο κε ζπγθεθξηκέλνπο πξνηεηλφκελνπο ηξφπνπο θαη ζε πνην βαζκφ ζα ήζειαλ λα
ππάξρεη;», ην 64% δειψλεη φηη ε ιεηηνπξγία forum είλαη αλχπαξθηε ζηηο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο, ελψ ζε κηθξφ
βαζκφ πθίζηαηαη ε ζπγθξφηεζε νκάδσλ εξγαζίαο. Ώλ εμεηαζηνχλ νη δηαθνξέο ζηηο κέζεο ηηκέο, ην δείγκα
ζεσξεί φηη ε ιεηηνπξγία forum (ειεθηξνληθνχ) κπνξεί λα απνηειέζεη έλαλ απνηειεζκαηηθφ ηξφπν γηα ηελ
πνηνηηθή βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (βι. Πίλαθα 4).
Πίλαθαο 4: Καηαλνκή ζπρλνηήησλ (%) θαη κέζσλ φξσλ ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ εξσησκέλσλ
ζρεηηθά κε ηελ πθηζηάκελε θαη επηζπκεηή θαηάζηαζε σο πξνο ηελ αλαδήηεζε, αμηνιφγεζε, εθαξκνγή
δεκηνπξγηθψλ ηδεψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο κε ζπγθεθξηκέλνπο
πξνηεηλφκελνπο ηξφπνπο
Αλαδήηεζε,
Καηάζηαζε 1
2
3
4
5
Μέζνο
Αμηνιφγεζε
θαη
φξνο
εθαξκνγή
δεκηνπξγηθψλ ηδεψλ
Μέζσ
ζπγθξφηεζεο
θαηάιιεισλ νκάδσλ
Μέζσ
forum

ιεηηνπξγίαο

Παξνχζα
Βπηζπκεηή
Παξνχζα
Βπηζπκεηή

34,6%

31,8%

16,8%

14%

2,8%

2,19

2,8%

4,7%

18,7%

43,5%

30,4%

3.94

64%

22,4%

8,9%

3,7%

0,9%

1,55

7%

4,7%

19,6%

38,8%

29,9%

3,80

ΐαζκνλφκεζε: 1=Καζφινπ, 2=Λίγν, 3=Ώξθεηά, 4=Πνιχ , 5= Πάξα πνιχ
ηελ εξψηεζε : « ε πνην βαζκφ ζεσξνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο φηη
ρξεζηκνπνηείηαη απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο γηα φια ηα κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαοκε
ζπγθεθξηκέλνπο πξνηεηλφκελνπο ηξφπνπο θαη ζε πνην βαζκφ ζα ήζειαλ λα ππάξρεη;»,ην δείγκα ζηελ παξνχζα
θαηάζηαζεεθθξάδεη ηελ απνπζία ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ζε πνζνζηφ 47,2%, θαη εηδηθφηεξα ησλ
λενδηνξηζκέλσλ ζε πνζνζηφ 43%. Βμεηάδνληαο ηηο δηαθνξέο ζηηο κέζεο ηηκέο (παξφλ- κέιινλ) ην δείγκα
εθθξάδεη ηε ζέιεζή ηνπ γηα ηελ χπαξμε ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο γηα φια ηα κέιε ηεο εθπαίδεπζεο (βι. Πίλαθα
5).
Πίλαθαο 5: Καηαλνκή ζπρλνηήησλ (%) θαη κέζσλ φξσλ ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ εξσησκέλσλ
ζρεηηθά κε ηελ πθηζηάκελε θαη επηζπκεηή θαηάζηαζε σο πξνο ηε ρξήζε απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο
αμηνιφγεζεο γηα φια ηα κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο κε ζπγθεθξηκέλνπο πξνηεηλφκελνπο ηξφπνπο
Αμηνιφγεζε
Καηάζηαζε
1
2
3
4
5
Μέζνο φξνο

Ώπνπζία
ζπζηήκαηνο
αμηνιφγεζεο
Ώμηνιφγεζε
λενδηνξηζκέλσλ

Παξνχζα
Βπηζπκεηή
Παξνχζα
Βπηζπκεηή

47,2%

24,8%

17,3%

4,2%

6,5%

1,98

11,7%

10,3%

29,4%

28,5%

20,1%

3,35

43%

29,9%

17,3%

7%

2,8%

1,97

3,7%

7,9%

30,8%

31,8%

25,7%

3,68
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Ώμηνιφγεζε
ζηειερψλ
εθπαίδεπζεο

Παξνχζα

28%

35,5%

30,4%

3,3%

2,8%

2,17

Βπηζπκεηή

0,9%

4,7%

12,6%

31,3%

50,5%

4,26

5,6%

2,47

35,5%

3,91

Ώμηνιφγεζε
Παξνχζα
29,4% 19,6% 30,8% 14,5%
ππνςήθησλ
εθπαηδεπηηθψλ
5,6%
4,2%
19,2% 35,5%
Βπηζπκεηή
(ΏΒΠ)
ΐαζκνλφκεζε: 1=Καζφινπ, 2=Λίγν, 3=Ώξθεηά, 4=Πνιχ , 5= Πάξα πνιχ

ηελ εξψηεζε: «ε πνην βαζκφ ζεσξνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο φηη νη αλάγθεο γηα
επηκφξθσζε θαη αλάπηπμε ησλ κειψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο, εθηηκψληαη ηαθηηθά, δηαπηζηψλνληαη
εθπαηδεπηηθά θελά θαη επηιέγνληαη επηκνξθσηηθέο δξάζεηο γηα ηελ θάιπςή ηνποκε ζπγθεθξηκέλνπο πξνηεηλφκελνπο
ηξφπνπο θαη ζε πνην βαζκφ ζα ήζειαλ λα ππάξρεη;», ζηελ παξνχζα θαηάζηαζε νη επηκνξθσηηθέο δξάζεηο
πινπνηνχληαη ζε κηθξφ βαζκφ (εκεξίδεο,40,7% - ζεκηλάξηα 36,9%), ελψ ζην κέιινλ παξνπζηάδεηαη έληνλε
δηάζεζε γηα πξαγκαηνπνίεζε εκεξίδσλ θαη ζπκκεηνρή ζε ζεκηλάξηα απφ ηελ πιεηνλφηεηα ηνπ δείγκαηνο (βι.
Πίλαθα 6).
Πίλαθαο 6: Καηαλνκή ζπρλνηήησλ (%) θαη κέζσλ φξσλ ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ εξσησκέλσλ
ζρεηηθά κε ηελ πθηζηάκελε θαη επηζπκεηή θαηάζηαζε σο πξνο ηελ επηινγή ησλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ
γηα ηελ θάιπςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θελψλ κε ζπγθεθξηκέλνπο πξνηεηλφκελνπο ηξφπνπο
Δπηκνξθσηηθέο
Καηάζηαζε 1
2
3
4
5
Μέζνο
δξάζεηο
γηα
ηελ
φξνο
θάιπςε
επηκνξθσηηθψλ
αλαγθψλ
Μέζσ
δηνξγάλσζεο
εκεξίδσλ
αλά
εηδηθφηεηα

Παξνχζα

24,8%

40,7%

27,1%

7%

0,5%

1,4%

3,3%

13,6%

39,3%

42,5%

2,18
4,18

11,7%

36,9%

33,2%

13,1%

5,1%

2,63

37,4%

4,13

Βπηζπκεηή
Μέζσ
εζεινληηθήο
ζπκκεηνρήο
ζε
ζεκηλάξηα

Παξνχζα

Βπηζπκεηή
0,5%
3,7%
15,4%
43%
ΐαζκνλφκεζε: 1=Καζφινπ, 2=Λίγν, 3=Ώξθεηά, 4=Πνιχ , 5= Πάξα πνιχ

ηελ εξψηεζε: «ε πνην βαζκφ ζεσξνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο φηη ηα κέιε ηεο
εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο ελζαξξχλνληαη θαη ππνζηεξίδνληαη σο άηνκα θαη σο νκάδεο πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρνπλ
ζε δξαζηεξηφηεηεο κε ζηφρν ηε βειηίσζεκε ζπγθεθξηκέλνπο πξνηεηλφκελνπο ηξφπνπο θαη ζε πνην βαζκφ ζα ήζειαλ
λα ππάξρεη;», ην δείγκα ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπ εθθξάδεη ηελ αλαγθαηφηεηα ελίζρπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
πξνγξακκάησλ θαη θαηλνηφκσλ δξάζεσλ (βι. Πίλαθα 7 ).
Πίλαθαο 7: Καηαλνκή ζπρλνηήησλ (%) θαη κέζσλ φξσλ ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ εξσησκέλσλ
ζρεηηθά κε ηελ πθηζηάκελε θαη επηζπκεηή θαηάζηαζε σο πξνο ηελ ελζάξξπλζε θαη ππνζηήξημε αηφκσλ
θαη νκάδσλ κε ζηφρν ηε ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε κε ζπγθεθξηκέλνπο πξνηεηλφκελνπο ηξφπνπο
Δλζάξξπλζε
Καηάζηαζε
1
2
3
4
5
Μέζνο
κειψλ
φξνο
εθπαηδεπηηθήο
κνλάδαο
Μέζσ
11,7
30,4
39,3% 14%
4,7%
Παξνχζα
εθπαηδεπηηθψλ
%
%
2,70
πξνγξακκάησλ
0%
1,9% 14,5% 40,2% 43,5% 4,25
Μέζσ θαηλνηφκσλ
δξάζεσλ

Βπηζπκεηή
Παξνχζα
Βπηζπκεηή

20,6
%

36%

25,2%

13,1%

5,1%

2,46

0,5%

2,8%

11,2%

40,2%

45,3%

4,27

ΐαζκνλφκεζε: 1=Καζφινπ, 2=Λίγν, 3=Ώξθεηά, 4=Πνιχ , 5= Πάξα πνιχ
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ηελ εξψηεζε: «ε πνην βαζκφ ζεσξνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο φηη δίλνληαη ίζεο
επθαηξίεο ζε ζπλζήθεο απαζρφιεζεο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαη ζε άηνκα δηαθνξεηηθψλ ζξεζθεπηηθψλ
πεπνηζήζεσλ θαη εζληθνηήησλ κε ζπγθεθξηκέλνπο πξνηεηλφκελνπο ηξφπνπο θαη ζε πνην βαζκφ ζα ήζειαλ λα
ππάξρεη;»νη απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα( βι. Πίλαθα 8 ).
Πίλαθαο 8: Καηαλνκή ζπρλνηήησλ (%) θαη κέζσλ φξσλ ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο
ζρεηηθά κε ηελ πθηζηάκελε θαη επηζπκεηή θαηάζηαζε σο πξνο ηηο ίζεο επθαηξίεο
ζπγθεθξηκέλνπο πξνηεηλφκελνπο ηξφπνπο
Ίζεο
επθαηξίεο Καηάζηαζε 1
2
3
4
5
απαζρφιεζεο

Βθαξκνγή
χληαγκα

απφ

ην

Παξνχζα

3,7
6,5%
21%
42,1%
%
0,5
1,9%
7%
28,5%
Βπηζπκεηή
%
ΐαζκνλφκεζε: 1=Καζφινπ, 2=Λίγν, 3=Ώξθεηά, 4=Πνιχ , 5= Πάξα πνιχ

ησλ εξσησκέλσλ
απαζρφιεζεο κε
Μέζνο
φξνο

26,6%
62,1%

3,81
4,50

ηελ εξψηεζε: «ε πνην βαζκφ ζεσξνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο φηη νη ππάξρνπζεο
πνιηηηθέο αλζξψπηλσλ πφξσλ ππνζηεξίδνπλ ελεξγά ην ζηξαηεγηθφ πξνγξακκαηηζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπο
κνλάδαο κε ζπγθεθξηκέλνπο πξνηεηλφκελνπο ηξφπνπο θαη ζε πνην βαζκφ ζα ήζειαλ απηφ λα γίλεηαη;», ην δείγκα
παξνπζηάδεηαη νκφθσλν (παξφλ/ κέιινλ) αλαθνξηθά κε ην ξφιν ηνπ Τπνπξγείνπ ζην ζηξαηεγηθφ
πξνγξακκαηηζκφ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Δ πιεηνλφηεηα ηνπ δείγκαηνο εθθξάδεη ηελ αλεπάξθεηα πξνζσπηθνχ
(36,4%) θαη ηελ επηζπκία γηα ελίζρπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ κε επαξθέο πξνζσπηθφ( βι. Πίλαθα 9 ).
Πίλαθαο 9 : Καηαλνκή ζπρλνηήησλ (%) θαη κέζσλ φξσλ ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ εξσησκέλσλ
ζρεηηθά κε ηελ πθηζηάκελε θαη επηζπκεηή θαηάζηαζε σο πξνο ηηο ππάξρνπζεο πνιηηηθέο αλζξψπηλσλ
πφξσλ θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζηξαηεγηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο κε
ζπγθεθξηκέλνπο πξνηεηλφκελνπο ηξφπνπο
ηξαηεγηθφο
Καηάζηαζε 1
2
3
4
5
Μέζνο
πξνγξακκαηηζκφο
φξνο

Βθαξκνγή
απφ
Τπνπξγείν Παηδείαο

ην

Παξνχζα

7%

15%

24,3%

32,3%

3,3
8,9%
26,6%
29%
Βπηζπκεηή
%
Βπάξθεηα πξνζσπηθνχ
Παξνχζα
17,3 36,4%
35%
17,3%
%
0,5
1,4%
9,3%
29,4%
Βπηζπκεηή
%
ΐαζκνλφκεζε: 1=Καζφινπ, 2=Λίγν, 3=Ώξθεηά, 4=Πνιχ , 5= Πάξα πνιχ

21%
32,2%

3,46
3,78

3,7%

2,44
4,46

59,3%

ηελ εξψηεζε: «ε πνην βαζκφ ζεσξνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο φηη αλαδεηνχληαη
επθαηξίεο θαη αλαιακβάλνληαη δξάζεηο ψζηε ηα άηνκα θαη νη νκάδεο λα κάζνπλ θαη λα ιεηηνπξγνχλ θαιχηεξα σο
κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο κε ζπγθεθξηκέλνπο πξνηεηλφκελνπο ηξφπνπο θαη ζε πνην βαζκφ ζα ήζειαλ απηφ λα
γίλεηαη;», νη απαληήζεηο ηνπ δείγκαηνο παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (βι. Πίλαθα 10 ).
Πίλαθαο 10 : Καηαλνκή ζπρλνηήησλ (%) θαη κέζσλ φξσλ ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ εξσησκέλσλ
ζρεηηθά κε ηελ πθηζηάκελε θαη επηζπκεηή θαηάζηαζε σο πξνο ηελ αλαδήηεζε επθαηξηψλ θαη αλάιεςε
δξάζεσλ κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ησλ κειψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο κε ζπγθεθξηκέλνπο
πξνηεηλφκελνπο ηξφπνπο
Αλαδήηεζε
επθαηξηψλ Καηάζηαζε 1
2
3
4
5
Μέζνο
θαη αλάιεςε δξάζεσλ
φξνο
κε ζηφρν ηα άηνκα θαη νη
νκάδεο λα ιεηηνπξγνχλ
θαιχηεξα σο κέιε ηεο
εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο
Μέζσ ζπκκεηνρήο ζε Παξνχζα
10,3 36,9%
38,3%
11,7%
2,8%
πνιηηηζηηθέο / θνηλσληθέο
%
2,60
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εθδειψζεηο

0,9
2,3%
16,4%
39,7%
%
Μέζσ ζπληνληζκνχ ησλ
12,6 45,3%
24,3%
15,4%
δηαθφξσλ
εηδηθνηήησλ
%
ζηελ
εθπαηδεπηηθή
0,5
4,2%
7,9%
36,9%
Βπηζπκεηή
δηαδηθαζία
%
ΐαζκνλφκεζε: 1=Καζφινπ, 2=Λίγν, 3=Ώξθεηά, 4=Πνιχ , 5= Πάξα πνιχ
Βπηζπκεηή
Παξνχζα

40,7%

4,17

2,3%

2,50

50,5%

4,33

ηελ εξψηεζε «Πνηα απφ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο ζηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζεσξνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο φηη είλαη πεξηζζφηεξν
ζεκαληηθά;», ζχκθσλα κε ην δείγκα ε ρξήζε ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο γηα φια ηα κέιε
ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο είλαη ην πην ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνηφηεηαο ζηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ. ηελ ηεξάξρεζε αθνινπζνχλ νη ίζεο επθαηξίεο ζε ζπλζήθεο απαζρφιεζεο θαη νη πνιηηηθέο
αλζξψπηλσλ πφξσλ, ελψ ε δηαδηθαζία δηάρπζεο πιεξνθνξηψλ ζεσξνχλ νη εξσηεζέληεο εθπαηδεπηηθνί,
φηηαπνηειεί κηθξήο ζεκαληηθφηεηαο ραξαθηεξηζηηθφ πνηφηεηαο(βι. ρήκα 3)

Ηεξάξρεζε ραξαθηεξηζηηθψλ πνηφηεηαο
Βπθαηξίεο θαη δξάζεηο

6.04

Πνιηηηθέο αλζξψπηλσλ πφξσλ

6.08

Ίζεο επθαηξίεο ζε ζπλζήθεο απαζρφιεζεο.

6.21

Παξαθίλεζε

5.46

Βπηκφξθσζε θαη αλάπηπμε

4.50

Ώπνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο

6.46

Αεκηνπξγηθέο ηδέεο

5.27

Σαθηηθή επαλαπιεξνθφξεζε

5.50

Αηαδηθαζίεο επηβξάβεπζεο

5.15

Αηάρπζε πιεξνθνξηψλ

4.35
0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

i.
ρήκα 3: εκαληηθφηεηα ραξαθηεξηζηηθψλ πνηφηεηαο ζηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο
εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο
ηνεξεπλεηηθφ εξψηεκα: «Τπάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ απφςεσλ ηνπο ζρεηηθά κε ηελ χπαξμεθαη ηνλ επηζπκεηφ βαζκφ αλάπηπμεο ζην κέιινλ
ζπγθεθξηκέλσλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, φπσο ην κνληέιν Γηνηθεηηθήο Αξηζηείαο ηνπ EFQM ηα πξνβάιιεη;»,
πξνθεηκέλνπ λα δνζεί απάληεζε πξαγκαηνπνηήζεθαλ έιεγρνη κε ην κε παξακεηξηθφ ηεζη MannWhitney("twoindependentsamples - Non-parametrictest - Mann-Whitney"), θαη έιεγρνη αλεμαξηεζίαο Υηεηξάγσλν (chi-squaretest).
Μέζσ ηεο επαγσγηθήο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο έγηλε ζχγθξηζε ησλ απαληήζεσλ ησλ εξσηεζέλησλ κε
φιεο ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο γηα λα ειεγρζεί ε χπαξμε ή φρη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ηνπο.
Ώπφ ηνπο ειέγρνπο πνπ δηελεξγήζεθαλ πξνθχπηεη, φηη ηα έηε πξνυπεξεζίαο είλαη αλεμάξηεηνο παξάγνληαο.
Βπίζεο, πξνέθπςε φηη νη λεφηεξνη ζε ειηθία εθπαηδεπηηθνί ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζε ζρέζε κε ηνπο κεγαιχηεξνπο
ζεσξνχλ φηη πθίζηαληαη ζηε ζρνιηθή ηνπο κνλάδα ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο: α. ε δηάρπζε
πιεξνθνξηψλ, β. ε επαλαπιεξνθφξεζε, γ. ε αμηνιφγεζε, δ. ε επηκφξθσζε θαη ε. ε επάξθεηα πξνζσπηθνχ.
Παξάιιεια, πξνέθπςε φηη νη γπλαίθεο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο ζσξνχλ, φηη ππάξρεη ζην
ζρνιείν ηνπο ε δηάρπζε ησλ πιεξνθνξηψλ, ε επάξθεηα πξνζσπηθνχ θαη ε αλαδήηεζε επθαηξηψλ βειηίσζεο ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο. Σέινο, νη άληξεο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζε ζρέζε κε γπλαίθεο ζεσξνχλ, φηη ππάξρεη
νηθνλνκηθή επηβξάβεπζε ζην ζρνιείν ηνπο.
5. πδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο
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Δ αλάιπζε ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ έδεημε φηη ην 37,4% ηνπ δείγκαηνο ελδηαθέξεηαη γηα
πιεξνθφξεζε, ελεκέξσζε θαη θνηλνπνίεζε εγγξάθσλ πνπ απνζηέιινληαη ζηε ζρνιηθή κνλάδα πξνο φινπο,
ζηνηρείν πνπ ζπκβαδίδεη κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ηεο ηξαβάθνπ (2002), θαζψο θαίλεηαη φηη ζπκβάιιεη ζε
κεγάιν βαζκφ ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη ζηελ πνηφηεηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. ε παξφκνηα απνηειέζκαηα
θαηέιεμε θαη ε έξεπλα ηεο Υαηδεπαλαγηψηνπ (2008), δηαπηζηψλνληαο φηη νη εθπαηδεπηηθνί επηδεηνχλ λα
ελεκεξψλνληαη παξά λα είλαη δηεθπεξαησηέο λφκσλ θαη εγθπθιίσλ, αλαδεηθλχνληαο ηε ζεκαζία ηεο δηάρπζεο
ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ. Βπηπιένλ, ε έξεπλα ησλ
McCarley, Peters θαη Deckman (2014),θαηέιεμε φηη ζηα ζρνιεία φπνπ νη πιεξνθνξίεο αληαιιάζζνληαη θαη
δηαλέκνληαη ρσξίο δηζηαγκφ, αλαπηχζζεηαη θιίκα ππνζηήξημεο, ζπκκεηνρήο θαη εκπηζηνζχλεο. Σν αλζξψπηλν
δπλακηθφ κέζα ζε ηέηνηνπ είδνπο ζπκκεηνρηθά πεξηβάιινληα ληψζεη φηη εθηηκάηαη θαη αλαγλσξίδεηαη, αθνχ νη
πξνηάζεηο ηνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, νη απνξίεο ηνπ απαληψληαη θαη νη αλεζπρίεο ηνπ ππνινγίδνληαη
(McCarleyetal.,2014). Δ ελδνζρνιηθή επηκφξθσζεσο κηα αθφκε ηερληθή δηάρπζεο πιεξνθνξηψλ, ζχκθσλα κε
ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ζε πνζνζηφ 36% απνπζηάδεη νινθιεξσηηθά απφ ηα ζρνιεία
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο έξεπλαο. Σν εχξεκα απηφ ζπλάδεη κε ηα επξήκαηα αληίζηνηρσλ εξεπλψλ ηεο
βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο (Ρνχζε,2007; Π.Ε.,2008), πνπ δηελεξγήζεθαλ ζην πιαίζην δηεξεχλεζεο πνηνηηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ.
Δ εζηθή θαη νηθνλνκηθή επηβξάβεπζε απνπζηάδεη παληειψο απφ ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, ζε πνζνζηφ
34,9% θαη 82,7% αληίζηνηρα, ελψ ζε κηθξφ βαζκφ πθίζηαληαη ε ζηήξημε πξσηνβνπιηψλ (31,3%) θαη νη
νπζηαζηηθέο πξνζσπηθέο ζρέζεηο (34,1%).Σα απνηειέζκαηα απηά ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαίλεηαη φηη
ζπκθσλνχλ απφιπηα κε ζρεηηθέο έξεπλεο ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο (Detert&Jenni, 2000; OsseoAsare&Longbottom, 2002; Calvo-Moraetal.,2006; Ρνχζε 2007; Κνιηζάθεο, 2008; Π.Ε., 2008; Haqueetal.,2013),
θαζψο θαη κε παξφκνηεο έξεπλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ έιιεηςε εζηθήο επηβξάβεπζεο (Ώλαζηαζίνπ,2011), ηελ
απνπζία νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ (Καβνχξε, 1998; Σζηπιεηάξεο, 2000,φπ. αλαθ. ζην Ώλαζηαζίνπ, 2011), ηελ
έιιεηςε αλαγλψξηζεο ηνπ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Ξσρέιεο,1990, φπ. αλαθ. ζην Ώλαζηαζίνπ, 2011) θαη ηελ
απνπζία ζηήξημεο πξσηνβνπιηψλ (ηξαβάθνπ,2002).
Δ θαιή επηθνηλσλία, ε απνπζία αληαγσληζκνχ ζε πξνζσπηθφ επίπεδν, ε ζπλεξγαζία, ε αληαιιαγή
απφςεσλ θαη ε εηιηθξίλεηα ελζαξξχλνπλ ηε δεκηνπξγία θαη ηε ζχζθημε νπζηαζηηθψλ πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ,
φπσο αλαθέξεη ε Υαηδεπαλαγηψηνπ, (2012:205), ζηνηρείν πνπ βξίζθεηαη ζε ρακειφ επίπεδν αλάπηπμεο (34,1%)
ζηελ παξνχζα έξεπλα. ηελ απνπζία νπζηαζηηθψλ πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαηέιεμαλ θαη νη έξεπλεο ησλ
Alzhranietal.(2016),Anastasiadou θαη Zirinoglou (2015) θαηToremenetal.(2009), εθθξάδνληαο ηελ επηζπκία ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ.
Δ αλαδήηεζε ηαθηηθήο επαλαπιεξνθφξεζεο απφ ηα κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο,κε
ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο (θαζνξηζκφο ζηφρσλ, εξσηεκαηνιφγηα θαη ζπλεληεχμεηο), απνηειεί κηα κεζνδνινγία
θαη έλα πνηνηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ, πνπ πθίζηαηαη ζε κηθξφ βαζκφ ζηελ παξνχζα θαηάζηαζε ζχκθσλα κε ην
δείγκα. Χζηφζν, ζε εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο πνπ επηδηψθνπλ ηελ πνηφηεηα θαη αζπάδνληαη ηηο αξρέο ηεο
ΑΟΠ, ε αλαηξνθνδφηεζε είλαη βαζηθφ ζπζηαηηθφ επηηπρίαο ελφο πξνγξάκκαηνο αλάπηπμεο ησλ πνηνηηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (Dahlgaardetal.,1995; Γαβιαλφο, 2003).
Δ αλαδήηεζε, ε αμηνιφγεζε θαη ε εθαξκνγή ησλ δεκηνπξγηθψλ ηδεψλ ησλ κειψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο
κνλάδαο, κέζσ ηεο ζπγθξφηεζεο νκάδσλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο forum γηα ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηεο
εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο, ζε πνζνζηφ 34,6% θαη 64% αληίζηνηρα, δελ πθίζηαληαη ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο,
ζχκθσλα κε ην δείγκα. Σα επξήκαηα ησλ εξεπλψλ ησλ Anastasiadou θαη Zirinoglou,(2015),Ngwareetal.(2006),
Ρνχζε (2007),ηξαβάθνπ (2002), ζπκπίπηνπλ κε ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο σο πξνο ηελ απνπζία νκάδσλ
εξγαζίαο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ.
Σν δείγκα επηβεβαίσζε ηελ απνπζία ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο γηα φια ηα κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο
θνηλφηεηαο (λενδηφξηζηνπο, ζηειέρε εθπαίδεπζεο, ππνςήθηνπο εθπαηδεπηηθνχο). Παξεκθεξείο έξεπλεο πνπ
δηεξεχλεζαλ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ην ζεζκφ ηεο αμηνιφγεζεο ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε παξνπζίαζαλ
παξφκνηα επξήκαηα κε ηελ παξνχζα έξεπλα. Κνηλή δηαπίζησζε ησλ εξεπλψλ ησλ Ώλαζηαζίνπ (2011), Γηάθα
(2006),Πακνπθηζφγινπ (2000), Π.Ε. (2008),Ρνχζε (2007) θαηΥαξαθφπνπινπ (1998), είλαη ε απνπζία
ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.
πσο δηαπηζηψζεθε, ην 40,7% ηνπ δείγκαηνο δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλν απφ ηελ αθνινπζνχκελε
πνιηηηθή επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ. Ώληίζηνηρεο έξεπλεο (Calvo-Moraetal.,2006;Ngwareetal., 2006; Ρνχζε,
2007; Π.Ε., 2008;Κνιηζάθεο, 2008; Ejionueme&Oyoyo,2015),θαηέιεμαλ ζε παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ
απνπζία επηκνξθσηηθήο πνιηηηθήο θαη επηζήκαλαλ ηελ αλαγθαηφηεηά ηεο.
Δ ελζάξξπλζε θαη ε ππνζηήξημε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρεη ζε
δξαζηεξηφηεηεο κε ζηφρν ηε βειηίσζε, απνπζηάδνπλ ζε πνζνζηφ 30,4% απφ ηε δηνίθεζε ηνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ ζχκθσλα κε ην δείγκα. ε ζπλάξηεζε κε ηηο έξεπλεο ησλ Κνιηζάθε, (2008), Παηδαγσγηθνχ
Ελζηηηνχηνπ (2008), Υξηζηφπνπινπ (2007), ε πεξηνξηζκέλε εθαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη
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ησλ θαηλνηνκηψλ ζην ειιεληθφ ζρνιείν, ζπλδέεηαη κε ηελ ειιηπή επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζπλδπαζκφ
κε ηελ έιιεηςε ελδηαθέξνληνο, ηε δπζθνιία ζπλεξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ίδηνπ ζρνιείνπ θαη ηνλ
επηπιένλ ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο.
Σν χληαγκα θαηνρπξψλεη ηηο ίζεο επθαηξίεο ζε ζπλζήθεο απαζρφιεζεο ζχκθσλα κε ην δείγκα
Πάξαπηα, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ έξεπλα ηεο Ώλαζηαζίνπ (2011), ε ίζε εθπξνζψπεζε ησλ δχν θχισλ ζε φιεο
ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο είλαη δπζαλάινγε ησλ επηηαγψλ ηνπ πληάγκαηνο, ηεο επνρήο πνπ
δηαλχνπκε θαη ησλ απαηηήζεσλ ηεο θνηλσλίαο.
Βπίζεο ε έξεπλα ησλ Anastasiou θαη Siassiakos (2014), θαηέιεμε ζε παξφκνηα απνηειέζκαηα γηα ηε
ζεκαζία ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ ζηελ εξγαζία. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα, νη γπλαίθεο ζηνλ
ειιαδηθφ ρψξν παξνπζηάδνληαη αξηζκεηηθά πεξηζζφηεξεο ζηα ζρνιεία θαη ζηελ εθπαίδεπζε γεληθφηεξα,
παξάιιεια φκσο θαίλεηαη λα έρνπλ ηελ ρακειφηεξε εθπξνζψπεζε ζε αλψηεξεο ζέζεηο θάζε βαζκίδαο ηεο
εθπαίδεπζεο.
ηηο ππάξρνπζεο πνιηηηθέο αλζξψπηλσλ πφξσλ, θαη θαηά πφζν απηέο ππνζηεξίδνπλ ελεξγά ηνλ
ζηξαηεγηθφ πξνγξακκαηηζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο, ην δείγκα δήισζε ζε ζεκαληηθφ πνζνζηφ (32,3%), φηη
ν ζηξαηεγηθφο πξνγξακκαηηζκφο θαη ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πξέπεη λα θαζνξίδεηαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο
δειψλνληαο ηαπηφρξνλα ηελ αλεπάξθεηα ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ( 36,4%).
Καηά ηνπο Ώλδξένπ θαη Παπαθσλζηαληίλνπ (1994), ε νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
ζπζηήκαηνο δελ είλαη κφλν παξαδνζηαθά αιιά θαη ζεζκηθά γξαθεηνθξαηηθή θαη ζπγθεληξσηηθή. Παξφια απηά
δηαθαίλεηαη κηα ηάζε δηνηθεηηθήο απνθέληξσζεο θαη εθρψξεζεο αξκνδηνηήησλ ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο θαη
ζρνιηθήο κνλάδαο. Βληνχηνηο, νη ζρνιηθέο κνλάδεο παξακέλνπλ ζηε βάζε ηεο ππξακίδαο ηνπ νξγαλσζηαθνχ
ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο, κε ηνπο Πεξηθεξεηαθνχο Αηεπζπληέο θαη Αηεπζπληέο ζρνιείσλ ζε ξφινπο
δηεθπεξαίσζεο ηππνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ (Κνπηνχδεο, 1999; Μαπξνγηψξγνο,1999).
Χο πξνο ηελ αλαδήηεζε επθαηξηψλ θαη ηελ αλάιεςε δξάζεσλ, κε ζηφρν ηα άηνκα λα κάζνπλ λα
ιεηηνπξγνχλ θαιχηεξα σο κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ζε πνιηηηζηηθέο/θνηλσληθέο
δξαζηεξηφηεηεο θαη κέζα απφ ην ζπληνληζκφ ησλ δηάθνξσλ εηδηθνηήησλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία,
δηαπηζηψζεθε φηη απηφ ζπκβαίλεη ζε κηθξφ βαζκφ (36,9% θαη 45,3% αληίζηνηρα) ζηελ παξνχζα θαηάζηαζε. Δ
έξεπλα ηεο ηξαβάθνπ (2002), θαηέιεμε ζε παξφκνηα απνηειέζκαηα, ηνλίδνληαο φηη ε ζπκκεηνρή ζε
εθδειψζεηο θξίλεηαη απαξαίηεηε, θαζψο ζπκβάιινπλ ζηελ δηακφξθσζε πλεχκαηνο νκαδηθφηεηαο, θηιίαο,
αιιειεγγχεο θαη θνηλσληθφηεηαο, απφ ηελ πιεπξά φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη φρη κφλν ησλ καζεηψλ.
Παξάιιεια,ε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε έξεπλεο δξάζεο, θαηά ηελ Ώπγεηίδνπ (2005), αλαπηχζζεη ην
νκαδηθφ πλεχκα, ηελ αληαιιαγή ηδεψλ θαη ηελ εμαζθάιηζε ζπλαηζζεκαηηθήο θαη πξαθηηθήο ππνζηήξημεο.
Δ πιεηνλφηεηα ηνπ δείγκαηνο (59,3%) αλαθνξηθά κε ηε δηάρπζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηε κεηαθνξά
θαιψλ πξαθηηθψλ κέζσ δηάθνξσλ ηερληθψλ, αλαγλσξίδεη φηη ην ελ ιφγσ ραξαθηεξηζηηθφ πνηφηεηαο ρξεηάδεηαη
κειινληηθά λα αλαπηπρζεί ζε κεγάιν βαζκφ. ηα πνηνηηθά ζρνιεία θαιιηεξγείηαη ε αλνηρηή επηθνηλσλία,
δηαηππψλνληαη νη ηδέεο θαη νη γλψζεηο δηαθηλνχληαη απφ ηελ θνξπθή πξνο ηε βάζε, αληηζηξφθσο θαη νξηδφληηα
θαη εμαζθαιίδνληαη νη επθαηξίεο δηάρπζεο ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ. Πνηνηηθή επηθνηλσλία ζεκαίλεη βειηίσζε
ηεο πνηφηεηαο ιεηηνπξγηψλ ηνπ νξγαληζκνχ, θαιφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, ελίζρπζε
ηεο εκπηζηνζχλεο, ελεξγή ζπκκεηνρή, απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε, ζπλεξγαζία θαη νξγάλσζε (Γαβιαλφο, 2003;
Παζηαξδήο, 2004).
Δ ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε σο κηα ηερληθή δηάρπζεο πιεξνθνξηψλ αλαγλσξίδεηαη απφ ηνπο
εξσηεζέληεο εθπαηδεπηηθνχο ζε πνζνζηφ 57% σο έλα επηζπκεηφ πνηνηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ νπνίνπ
επηδεηνχλ ηελ χπαξμε. Δ επηζπκία απηή παξνπζηάδεηαη θαη ζε παξφκνηεο έξεπλεο (Ρνχζε,2007; Π.Ε.,2008),
θαζψο ε εθαξκνγή ηεο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηε βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο
εθπαίδεπζεο. Δ έξεπλα ησλ Clement θαη Vanderberghe (2000), θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε εθαξκνγή
ηεοελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο ζπλεπάγεηαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σαπηφρξνλα,
αλαπηχζζεη ηε ζπλεξγαηηθή δηαδηθαζία κε εθπαηδεπηηθνχο, πνπ αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ηελ
εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα (Clement&Vanderberghe, 2000).
Οη δηαδηθαζίεο επηβξάβεπζεο, αλαγλψξηζεο θαη θξνληίδαο ησλ κειψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο,
ζηνηρεία πνπ εκπεξηέρνληαη ζηα θίλεηξα, πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ ζχκθσλα κε ην δείγκα. Δ αλαγλψξηζε, ε
επηβξάβεπζε, ε ππνζηήξημε, φπσο εκπεξηέρνληαη ζηε θηινζνθία ηεο ΑΟΠ απνηεινχλ πξαθηηθέο, πνπ
ελεξγνπνηνχλ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ γηα απφδνζε θαη ην θάλνπλ λα αηζζάλεηαη αθνζησκέλν θαη δεζκεπκέλν
ζηνπο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ (Λνγνζέηεο, 1993).
Δ αλαδήηεζε ηαθηηθήοεπαλαπιεξνθφξεζεο απφ ηα κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο, κε
ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο (θαζνξηζκφ ζηφρσλ, εξσηεκαηνιφγηα θαη ζπλεληεχμεηο) πξνηείλεηαη απφ ηελ
πιεηνλφηεηα ηνπ δείγκαηνο σο κηα επηζπκεηή κεζνδνινγία, ε νπνία ζα ζπλέβαιε κειινληηθά ζηελ αλάπηπμε
ραξαθηεξηζηηθψλ πνηφηεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Έλα, επίζεο ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ
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(39,7%) δήισζε, φηη ρξεηάδεηαη λα ηίζεληαη ζηφρνη πξνο εθπιήξσζε αλαηξνθνδνηψληαο ηε δηαδηθαζία.
Ώληίζεηα, ε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ θαη ζπλεληεχμεσλ θπκαίλνληαη ζε πην ρακειά πνζνζηά επηζπκίαο (36%
θαη 29,4% αληίζηνηρα), θπξίσο, επεηδή σο δηαδηθαζίεο δελ έρνπλ ηχρεη ηεο αλάινγεο θαηαλφεζεο θαη απνδνρήο
απφ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο εθπαίδεπζεο, σο πξνο ην πψο ζα κπνξνχζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο κέζα
αλαηξνθνδφηεζεο.
Δ αλαδήηεζε, ε αμηνιφγεζε θαη ε εθαξκνγή ησλ δεκηνπξγηθψλ ηδεψλ ησλ κειψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο
κνλάδαο κέζσ ηεο ζπγθξφηεζεο νκάδσλ εξγαζίαο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο forums, απνηεινχλ πνηνηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία νη κηζνί πεξίπνπ απφ ηνπο εξσηεζέληεο (43,5%) δήισζαλφηη επηζπκνχλ ηελ
αλάπηπμήηνπο.Σν εχξεκα απηφ ζπκβαδίδεη κε ζηνηρεία άιισλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ (ηξαβάθνπ, 2002;
Ngwareetal., 2006; Ρνχζε, 2007;Anastasiadou&Zirinoglou,2015;), πνπ εμέηαζαλ ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Παξάιιεια, ε επηζπκία ηνπ δείγκαηνο γηα ηε δεκηνπξγίαδηθηχσλ κάζεζεο (forums),
εμεγείηαη ιφγσ ηνπ φηη δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα εξγάδνληαη καδί απφ απφζηαζε γηα
κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε βειηησηηθψλ αιιαγψλ. Ώθφκα, ε ζπκκεηνρή ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζηα δίθηπα είλαη κηα ζεκαληηθή κέζνδνο κάζεζεο κε επθαηξίεο γηα αληαιιαγή απφςεσλ ζε ζρέζε
κε ηελ αλάπηπμε θαη πξνψζεζε λέσλ πξαθηηθψλ. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα γίλεη
πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθφο θαη λα αλαδεηρζεί σο πνηνηηθφ άηνκν αιιά θαη σο ζχλνιν κέζα ζηελ
εθπαηδεπηηθή κνλάδα ( Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2012).
Δ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο παξνπζηάδεηαη απφ ην δείγκα σο
αλαγθαηφηεηα γηα φια ηα επίπεδα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Δ ζεηηθή ζηάζε ησλ εξσηεζέλησλ
εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπκπίπηεη κε ηα
αληίζηνηρα επξήκαηα ησλ εξεπλψλ ησλ Ώλαζηαζίνπ (2011), Γηάθα (2006),Πακνπθηζφγινπ (2000), Ρνχζε
(2007) θαηΥαξαθφπνπινπ(1998). Βπίζεο, ε επηκφξθσζε θαη ε αλάπηπμε ησλ κειψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο,
είλαη ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο ηα νπνία πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο κηζνχο πεξίπνπ εξσηεζέληεο
εθπαηδεπηηθνχο(44%).Δ επηζπκία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο γηα επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη
επηκφξθσζε είλαη δηαπηζηψζεηο πνπ ζπκθσλνχλ θαη κε ηα επξήκαηα ζρεηηθψλ εξεπλψλ (CalvoMoraetal.,2006;Ngwareetal., 2006 ; Ρνχζε, 2007; Κνιηζάθεο, 2008; Π.Ε., 2008; Ejionueme&Oyoyo,2015),
απνδεηθλχνληαο φηη ε επηκφξθσζε θαη ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε απνηειεί κηα αλαγθαηφηεηα θαη πξνυπφζεζε
γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο (Ανχθαο θ.ά., 2007).
Δ ελζάξξπλζε θαη ε ππνζηήξημε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρνπλ ζε
δξαζηεξηφηεηεο (εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, θαηλνηφκεο δξάζεηο) κε ζηφρν ηε βειηίσζε, είλαη ραξαθηεξηζηηθά
πνηφηεηαο πνπ ην δείγκα ηα ηνπνζεηεί πνιχ πςειά(43,5% θαη 45,3%) σο πξνο ηελ πηνζέηεζε ηνπο απφ ηηο
εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο. ε αλάινγα απνηειέζκαηα θαηέιεμε θαη ε έξεπλα ησλ Ngwareetal.(2006), κε ην
αλζξψπηλν δπλακηθφ λα επηδεηά κεγαιχηεξε ελζάξξπλζε, θαζψο απηή πξνσζεί ηε πξφνδν θαη ηελ αλάπηπμε
κηαο θνπιηνχξαο πνηφηεηαο.
Βπίζεο, ν ζηξαηεγηθφο πξνγξακκαηηζκφο θαη ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πξέπεη λα θαζνξίδεηαη απφ ην
Τπνπξγείν Παηδείαο, ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ. Σέινο, ε αλαδήηεζε επθαηξηψλ θαη ε
αλάιεςε δξάζεσλ κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ησλ κειψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο, ζχκθσλα κε ην
40,7% ηνπ δείγκαηνο ρξεηάδεηαη λα αλαπηπρζεί κειινληηθά. Δ εγεζία πνπ αζπάδεηαη ηηο αξρέο ηεο ΑΟΠ είλαη
αλαγθαίν λα παξέρεη ζηα ζηειέρε πιήζνο επθαηξηψλ, ππνθηλψληαο ηε ζπκκεηνρή ηνπο, ππνζηεξίδνληαο ηελ
θαηλνηφκν θαη δεκηνπξγηθή δξάζε ηνπο, κε ζηφρν ηε ζπλερή βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ (Κξηεκάδεο& Θσκνπνχινπ,2012).
6. πκπεξάζκαηα θαη Πξνηάζεηο
Ώπφ ηελ παξνχζα έξεπλα πξνθχπηνπλ ζεκαληηθέο δηαπηζηψζεηο ηφζν γηα ηα ππάξρνληα φζν θαη γηα ηα
επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο ζηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζηε
ζπλέρεη.
Ώλαθνξηθά κε ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα γηα ηα ππάξρνληα ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο ζηελ
αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα εθπαηδεπηηθνί δηαπηζηψλνπλ ηελ έιιεηςε
επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ θαη παξάιιεια αλαγλσξίδνπλ ηε κε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα
απηνεπηκφξθσζεο. Βπηπξφζζεηα, πξνθχπηεη ε απνπζία ελζάξξπλζεο θαη ππνζηήξημεο γηα ζπκκεηνρή ζε
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. Παξάιιεια, δελ πθίζηαηαη ε εζηθή θαη ε νηθνλνκηθή επηβξάβεπζε, ελψ ηαπηφρξνλα
ππάξρεη ζε κηθξφ βαζκφ ε ζηήξημε ησλ πξσηνβνπιηψλ ζε επίπεδν δηνίθεζεο. Ώθφκα, δελ ζπγθξνηνχληαη
νκάδεο γηα αλάιεςε έξγνπ θαη αλάδεημε πνηνηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνπζηάδεη ε ιεηηνπξγία ειεθηξνληθήο
πιαηθφξκαο (forum), θαζψο νη ίδηνη δελ έρνπλ εθδειψζεη ην αλάινγν ελδηαθέξνλ ζην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο
κνλάδαο.
Βπηπξφζζεηα, πξνθχπηεη, φηη ε εζηθή επηβξάβεπζε πθίζηαηαη ζε ρακειφ βαζκφ, ελψ ε νηθνλνκηθή
επηβξάβεπζε απνπζηάδεη παληειψο απφ ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. Παξάιιεια, ζε ρακειφ επίπεδν αλάπηπμεο
δηαπηζηψλεηαη φηη βξίζθνληαη ε θαιή επηθνηλσλία, ε απνπζία αληαγσληζκνχ ζε πξνζσπηθφ επίπεδν, ε
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ζπλεξγαζία, ε αληαιιαγή απφςεσλ θαη ε εηιηθξίλεηα, ελψ νη πεξηζζφηεξνη εξσηεζέληεο δήισζαλ, φηη ηα
πξναλαθεξζέληα απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο, ηα νπνία επηζπκνχλ λα πθίζηαηαη ζηηο ζρνιηθέο ηνπο
κνλάδεο. Δ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο δειψλεηαη απφ ηελ πιεηνλφηεηα ηνπ
δείγκαηνο σο επηηαθηηθή αλάγθε γηα φια ηα επίπεδα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Βπίζεο, ε αλαδήηεζε
ηαθηηθήο επαλαπιεξνθφξεζεο απφ ηα κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο,κε ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο
(θαζνξηζκφο ζηφρσλ, εξσηεκαηνιφγηα θαη ζπλεληεχμεηο), απνηειεί κηα κεζνδνινγία θαη έλα πνηνηηθφ
ραξαθηεξηζηηθφ, πνπ πθίζηαηαη ζε κηθξφ βαζκφ, ελψ ε πιεηνλφηεηα δήισζε φηη απνηειεί κεζνδνινγία, ε νπνία
ζε κεγάιν βαζκφ ζα ζπλέβαιε κειινληηθά ζηελ αλάπηπμε ραξαθηεξηζηηθψλ πνηφηεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ. Βπηπξφζζεηα, ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο φπσο είλαη ε αλαδήηεζε, ε αμηνιφγεζε θαη
ε εθαξκνγή ησλ δεκηνπξγηθψλ ηδεψλ ησλ κειψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο, κέζσ ηεο ζπγθξφηεζεο νκάδσλ
θαη ιεηηνπξγίαο forum γηα ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο δελ πθίζηαληαη ζηηο ζρνιηθέο
κνλάδεο ησλ εξσηεζέλησλ εθπαηδεπηηθψλ, ελψ αληίζεηα νη κηζνί πεξίπνπ απφ ηνπο εξσηεζέληεο δήισζαλ, φηη
απνηεινχλ πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ επηζπκνχλ ηελ αλάπηπμή ηνπο. Βπηπιένλ, νη κηζνί πεξίπνπ απφ ηνπο
εξσηεζέληεο εθπαηδεπηηθνχο δήισζαλ, φηη δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ αθνινπζνχκελε πνιηηηθή
επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ, ελψ απνπζηάδνπλ ε ελζάξξπλζε θαη ε ππνζηήξημε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ
πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο κε ζηφρν ηε βειηίσζε, ελψ απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά
πνηφηεηαο ηα νπνία έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη ζα πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ κειινληηθά.
Παξάιιεια, ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαδήηεζε επθαηξηψλ θαη ηελ αλάιεςε
δξάζεσλ, κε ζηφρν νη εθπαηδεπηηθνί λα κάζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ θαιχηεξα σο κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο
κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ζε πνιηηηζηηθέο/θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη κέζα απφ ην ζπληνληζκφ ησλ δηάθνξσλ
εηδηθνηήησλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, δηαπηζηψλεηαη φηη ππάξρνπλ ζε κηθξφ βαζκφ ζηα ζρνιεία ηεο
έξεπλαο, ελψ έλα πνιχ ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη ηα ελ ιφγσ ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο
επηζπκνχλ λα αλαπηπρζνχλ κειινληηθά. Σέινο, ε πιεηνλφηεηα ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε, φηη ε δηάρπζε ησλ
πιεξνθνξηψλ θαη ε κεηαθνξά θαιψλ πξαθηηθψλ κέζσ δηάθνξσλ ηερληθψλ, ε ελζάξξπλζε θαη ε ππνζηήξημε ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο (εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα,
θαηλνηφκεο δξάζεηο) κε ζηφρν ηε βειηίσζε είλαη ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο, πνπ ην δείγκα ηα ηεξαξρεί σο πνιχ
ζεκαληηθά σο πξνο ηελ πηνζέηεζε ηνπο απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο.
Σα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο κπνξνχλ λα γεληθεπηνχλ ζην ζχλνιν ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λνκνχ ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπ δείγκαηνο θαη ηεο αληηπξνζσπεπηηθφηεηάο ηνπ. Σν γεγνλφο
φκσο, φηη ην δείγκα πξνέξρεηαη απφ έλαλ κφλν λνκφ, δελ επηηξέπεη ηε γελίθεπζε ησλ επξεκάησλ γηα ην ζπλνιηθφ
πιεζπζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Καζίζηαηαη ινηπφλ, ζαθήο ν γεσγξαθηθφο
πεξηνξηζκφο ηεο έξεπλαο, γη‟ απηφ είλαη απαξαίηεην ηα επξήκαηά ηεο λα επηβεβαησζνχλ απφ άιιεο έξεπλεο, κε
δεηγκαηνιεςία κεγαιχηεξνπ δείγκαηνο ζρνιείσλ απφ πεξηνρέο αζηηθνχ, εκηαζηηθνχ θαη αγξνηηθνχ ηχπνπ,
πεξηζζνηέξσλ λνκψλ ή θαη παλειιαδηθά, ψζηε λα δηαθαλνχλ ηπρφλ δηαθνξέο ζηα επξήκαηα θαη λα ππάξρεη
δπλαηφηεηα γελίθεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο. Έλαο αθφκε πεξηνξηζκφο πνπ αλαθχπηεη είλαη κήπσο ην δείγκα
απαληψληαο αξλεηηθά παξνπζηάζεη «θαθή» εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. ηα εξσηεκαηνιφγηα απηναλαθνξάο
αλεμάξηεηα απφ ηελ αλσλπκία θαη ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα, ηα άηνκα ζπλήζσο δηνγθψλνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα
ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο είηε ζθφπηκα είηε φρη (Σέθνο, 2009, φπ. αλαθ. ζην Λεπίδαο, 2012)
Βπνκέλσο, ζε κειινληηθή έξεπλα θξίλεηαη απαξαίηεην λα γίλεη ρξήζε κεηθηήο κεζνδνινγίαο πνζνηηθήο,
δειαδή θιεηζηνχ εξσηεκαηνινγίνπ, θαη πνηνηηθήο, δειαδή αηνκηθψλ ή νκαδηθψλ ζπλεληεχμεσλ, πνπ ζα
επηηξέςεη ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ δηεξεπλψκελσλ παξαγφλησλ, πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλαβάζκηζε ησλ
πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη θαη‟ επέθηαζε ηνπ παξαγφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ
έξγνπ.
Παξά ηνπο αλσηέξσ πεξηνξηζκνχο, ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηαιήγεη ε έξεπλα, δηακνξθψλνπλ
λέα δεηήκαηα, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. Βλδεηθηηθά
αλαθέξνληαη:
Βπαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη πνηνηηθφ εθπαηδεπηηθφ έξγν.
Αηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ κνξθψλ εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο θαη ησλ πνηνηηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο εθπαίδεπζεο.
Βλζσκάησζε ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ
ζχζηεκα.
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Πεξίιεςε
ΐαζηθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ θαη ησλ ζηάζεσλ
εθπαηδεπηηθψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ Ν. Ώηηηθήο, ηφζν αλαθνξηθά κε ηηο
πξαθηηθέο εγεζίαο πνπ πηνζεηνχλ νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ ηνπο κνλάδσλ, φζν θαη κε ην βαζκφ ζχλδεζεο ησλ
κνξθψλ εγεζίαο/ κνληέισλ δηνίθεζεο πνπ πηνζεηνχλ νη δηεπζπληέο κε ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή αξρψλ θαη
ηερληθψλ επαγγεικαηηθήο κάζεζεο ζην ζρνιείν θαη δξαζηεξηνηήησλ επαγγεικαηηθήο ηνπο αλάπηπμεο. Δ έξεπλα
δηεμήρζε θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηηο 3 Ώπξηιίνπ 2017 κέρξη θαη ηηο 8 ΜαΎνπ 2017 κε ηε κέζνδν ηνπ
αλψλπκνπ γξαπηνχ εξσηεκαηνινγίνπ θαη δείγκα ηεο απνηέιεζαλ 191 εθπαηδεπηηθνί δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο απφ 23 Γπκλάζηα θαη Λχθεηα ηεο ΑΕ.Α.Β. Απηηθήο Ώηηηθήο. Ώπφ ηα επξήκαηα ηα έξεπλαο
πξνθχπηεη, φηη νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ πηνζεηνχλ αξθεηά ζπρλά ζηνλ ηξφπν πνπ δηνηθνχλ ην
κεηαζρεκαηηζηηθφ ζηπι εγεζίαο, ην νπνίν ζπλήζσο παίξλεη ηε δηάζηαζε ηεο ακνηβήο κε βάζε ηελ επίδνζε, ελψ
κεξηθέο θνξέο πηνζεηνχλ θαη ην ζπλαιιαθηηθφ ζηπι εγεζίαο. Βπηπξφζζεηα πξνθχπηεη, φηη ηφζν ε ελεξγεηηθή
θαη‟ εμαίξεζε εγεζία φζν θαη ε παζεηηθή θαη‟ εμαίξεζε εγεζία ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ απφ ηνπο
ζρνιηθνχο εγέηεο, ελψ ζε πνιχ ρακειά επίπεδα θπκαίλεηαη θαη ε εθαξκνγή ηεο πξνο απνθπγή εγεζίαο απφ ηνπο
δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ ηνπο κνλάδσλ. Παξάιιεια, πξνθχπηεη φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε
κεηαμχ ησλ κνξθψλ εγεζίαο θαη ησλ ηερληθψλ επαγγεικαηηθήο κάζεζεο αιιά θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ
επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, δηαπηζηψλεηαη φηη ε κεηαζρεκαηηζηηθή
εγεζία, ε ζπλαιιαθηηθή εγεζία θαη νη εθβάζεηο ηεο εγεζίαο επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ εθαξκνγή ηερληθψλ
επαγγεικαηηθήο κάζεζεο ζην ζρνιείν θαη δξαζηεξηνηήησλ επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
Λέμεηο Κιεηδηά: επαγγεικαηηθή κάζεζε ζην ζρνιείν, επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηερληθέο
επαγγεικαηηθήο κάζεζεο, δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζεζρνιηθή εγεζία
1. Δηζαγσγή
Δ επαγγεικαηηθή κάζεζε ζην ζρνιείν ηθαλνπνηεί ηδαληθά ηελ απαίηεζε γηα ελδνυπεξεζηαθή θαηάξηηζε
θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζηφρεπζε ζηηο εζηηαζκέλεο αλάγθεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, ησλ καζεηψλ θαη ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Ο ζχιινγνο δηδαζθφλησλ θαη ν δηεπζπληήο νθείινπλ λα
δεκηνπξγήζνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο αλαβάζκηζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζε νξγαληζκφ κάζεζεο. ηα ζρνιεία πνπ
ιεηηνπξγνχλ σο νξγαληζκνί κάζεζεο, ε κάζεζε εθιακβάλεηαη σο κηα δηαξθήο δηαδηθαζία αλαδήηεζεο θαη
βειηίσζεο, γηα ηνπο κεηφρνπο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (Myers, 2006).
ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, έλα επξχ θάζκα εξεπλψλ εζηηάδεη ζηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε
ζρέζε ηεο επηκφξθσζεο κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε θαη ζηελ αλίρλεπζε ησλ επηκνξθσηηθψλ ηνπο
αλαγθψλ (Παπαλανχκ, 2003; Καξακπίλε & Φηινχ, 2005; ΐεξγίδεο, 2012; Παπανηθνλφκνπ, 2015; ΐνξβή &
Υαζεθίδνπ- Μάξθνπ, 2015). Ώλαδεηθλχεηαη ε αμία ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ζηε ζρνιηθή θαζεκεξηλφηεηα
(Supovitz&Turner, 2000; Wenglinsky, 2000; Garet, Porter, Desimone, Birman, &Yoon, 2001; Banilower, 2002;
Corcoran, McVay, &Riodan, 2003; Snow-Rener&Lauer, 2005; Blank, DeLasAlas, &Smith, 2007) θαη δίλεηαη
ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε εθαξκνγή ηερληθψλ επαγγεικαηηθήο κάζεζεο ζην ζρνιείν,
ζπκβάιιεη ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη ηερληθέο γχξσ απφ ηηο νπνίεο έρεη ζηξαθεί
πεξηζζφηεξν ε ζχγρξνλε έξεπλα επηθεληξψλνληαη ηδηαίηεξα ζηηο θνηλφηεηεο κάζεζεο (Louis, Marks, &Kruse,
1996; Dunne, Nave, &Lewis, 2000; Phillips, 2003;Knapp, 2003; Bolam, McMahon, Stoll, Thomas, &Wallace,
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2005; Perezetal., 2007; Ρνπζάθε & Κψζηαο, 2011), ζηελ θαζνδήγεζε (mentoring, coaching) (Μπνχηζθνπ &
Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2014; Θενδψξνπ & Πεηξίδνπ, 2014; Μαθξνπνχινπ, 2014; Bengo, 2016;
Παπαθσζηνπνχινπ, 2016;Wright, 2017), ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα (Μπαξαιφο, 2006; Καθαλά & Καπαρηζή,
2014; Κσλζηαληηλίδε- ΐιαδηκήξνπ, 2016), ζηελ αιιεινζηήξημε (Little, 2003; Martin&Dismuke,
2015;Κνκλελνχ, Λενπηζάθνο, & Παπιίδνπ, 2016; Ληαθνπνχινπ, 2016), ζηηο εμσηεξηθέο ζπλεξγαζίεο ηνπ
ζρνιείνπ (Supovitz, Mayer, &Kahle, 2000; Gajda&Koliba, 2007; Καηζαξνχ & Σζάθνο, 2016). Ώξθεηά ελεξγφ
παξνπζηάδεηαη ην εξεπλεηηθφ πεδίν φζνλ αθνξά ζε δεηήκαηα επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη
εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο (δηεπζπληέο, ζρνιηθνί ζχκβνπινη θ.ιπ.) (Αεκεξηδή & Μπαγάθεο, 2006; ΐνδαΎηεο &
Τθαληή, 2014).
Δ αλαγθαηφηεηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, αξρηθά πεγάδεη απφ ην έιιεηκκα εξεπλψλ πνπ δηαπηζηψλεηαη,
ζε ζρέζε κε κία ζπγθξηηηθή απνηίκεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ηερληθψλ επαγγεικαηηθήο κάζεζεο ζην ζρνιείν, ζηελ
επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη ζρεηηθέο έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, ζηελ πιεηνςεθία
ηνπο αθνξνχλ κεκνλσκέλεο αμηνινγήζεηο επηκέξνπο ηερληθψλ επαγγεικαηηθήο κάζεζεο ζην ζρνιείν (Hord,
1997; Dunneetal., 2000; Phillips, 2003;Knapp, 2003; Αεδνχιε, 2005; Θενδψξνπ & Πεηξίδνπ, 2014; Καθαλά &
Καπαρηζή, 2014; νθνχ & Αηεξσλίηνπ, 2015; Καςάζθε, Ααξγέληα, Παηεξάθε, & ηξάληδαινο, 2016;
Παπαθσζηνπνχινπ, 2016; Καηζαξνχ & Σζάθνο, 2016). Έλα δεχηεξν ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ ζπκβάιιεη ζηελ
αηηηνιφγεζε ηεο αλαγθαηφηεηαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, αθνξά ζηε δηεξεχλεζε ηνπ ζηπι εγεζίαο πνπ
επλνεί ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ εθαξκνγήο επαγγεικαηηθήο κάζεζεο ζην ζρνιείν θαη Βθπαηδεπηηθψλ Κνηλνηήησλ
Μάζεζεο/Πξαθηηθήο (ΒΚΜ/Π). Δ ζπζρέηηζε ηνπ κνληέινπ εγεζίαο πνπ εθαξκφδεηαη απφ ηνπο δηεπζπληέο ησλ
ζρνιηθψλ κνλάδσλ κε ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο κάζεζεο ζην ζρνιείν, εθηφο ηνπ φηη δελ
έρεη δηεξεπλεζεί επξέσο, ζπληζηά έλα επνίσλν εξεπλεηηθφ πεδίν, κηα θαη ν ξφινο ηεο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο ζην
ζχγρξνλν ζρνιείν είλαη πνιπζήκαληνο θαη δηαξθψο εμειηζζφκελνο. Έηζη, ε παξνχζα έξεπλα επειπηζηεί λα
ζπκβάιιεη ζηε ζπδήηεζε πνπ έρεη αλαπηπρζεί γχξσ απφ ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ
επαγγεικαηηθή κάζεζε ζην ζρνιείν θαη ηελ εθπαηδεπηηθή εγεζία.
Δ παξνχζα κειέηε απνηειεί κέξνο κηαο επξχηεξεο έξεπλαο θαη εθνξκά απφ έλα εξεπλεηηθφ θελφ πνπ
δηαπηζηψζεθε αλαθνξηθά κε ηε ζπγθξηηηθή απνηίκεζε δξαζηεξηνηήησλ επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαη ηερληθψλ επαγγεικαηηθήο κάζεζεο ζην ζρνιείν. Οη ζρεηηθέο έξεπλεο πνπ έρνπλ
πξαγκαηνπνηεζεί εζηηάδνληαη, θπξίσο, ζηηο αμηνινγήζεηο κεκνλσκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ/ πξαθηηθψλ
επαγγεικαηηθήο κάζεζεο θαη ηερληθψλ επαγγεικαηηθήο κάζεζεο ζην ζρνιείν (Hord, 1997; Dunne et al., 2000;
Phillips, 2003; Knapp, 2003; Αεδνχιε, 2005; Θενδψξνπ & Πεηξίδνπ, 2014; Καθαλά & Καπαρηζή, 2014; νθνχ
& Αηεξσλίηνπ, 2015; Καςάζθε θ.ά, 2016; Παπαθσζηνπνχινπ, 2016; Καηζαξνχ & Σζάθνο, 2016). Δ παξνχζα
έξεπλα επηδηψθεη κέζα απφ ηε ζχγθξηζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο κε ηα απνηειέζκαηα ζπλαθψλ εξεπλψλ, λα
ζπκβάιιεη ζηε ζπδήηεζε πνπ έρεη αλαπηπρζεί γχξσ απφ ηε ζρέζεεπαγγεικαηηθήο κάζεζεο ζην ζρνιείν,
επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο, δηαπηζηψλνληαο παξάιιεια θαηά
πφζν ε ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα ζπλάδεη κε ηηο δηεζλείο εμειίμεηο.
2.

Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε

Δ επαγγεικαηηθή κάζεζε ζην ζρνιείν αληιεί ηε δπλακηθή ηεο ηφζν απφ ηε θηιειεπζεξνπνίεζε ηεο
νηθνλνκίαο, φζν θαη απφ ηηο ηάζεηο απνθέληξσζεο (ή απνζπγθέληξσζεο) πνπ παξαηεξνχληαη ζηα εθπαηδεπηηθά
ζπζηήκαηα ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ. ηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ αλάπηπμε ζεηηθήο θαη ππνζηεξηθηηθήο
θνπιηνχξαο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (Παληειή, 2016) θαη ζηηο κεηαμχ ηνπο
αιιειεπηδξάζεηο (Παηζηάδνπ, 2016). Με ηνλ ηξφπν απηφ ν εθπαηδεπηηθφο είλαη ζε ζέζε λα αλαιάβεη πξνζσπηθά
ηελ επζχλε γηα ηελ πνξεία ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ αλάπηπμεο, δηαρεηξηδφκελνο ηελ εθπαηδεπηηθή/ καζεζηαθή
δηαδηθαζία κέζα απφ κία εζηθή ζπκπεξηθνξά (Παπαδνπνχινπ, 2015; Παηζηάδνπ, 2016) εληζρχνληαο παξάιιεια
ηε δηαζχλδεζε ηεο ζεσξίαο κε ηελ πξάμε (Μαπξνγηψξγνο, 1999; Παπαδνπνχινπ, 2015). Οη ηερληθέο
επαγγεικαηηθήο κάζεζεο ζην ζρνιείν, κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε πιαίζην αλεμάξηεην ή κία απφ ηελ άιιε,
ζπλδπαζηηθφ ή αθφκα θαη ζπκπιεξσκαηηθφ.
Οη πξνυπνζέζεηο πινπνίεζεο επαγγεικαηηθήο κάζεζεο ζην ζρνιείν κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ κέζα απφ
ζεζκνζεηεκέλεο αλαζηνραζηηθέο δηαδηθαζίεο, αλαθνξηθά κε ηε ιεηηνπξγία θαη ην έξγν πνπ επηηειεί ν
εθπαηδεπηηθφο νξγαληζκφο, φπσο είλαη ε απηναμηνιφγεζε ζρνιηθήο κνλάδαο (Καιιηκάλε, 2016).
Υξεζηκνπνηνχληαη,επίζεο, ηερληθέο πνπ απνηππψλνπλ πνιχπιεπξα ηελ εηθφλα ηεο ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο,
φπσο είλαη ην ζρνιηθφ πνξηξαίην (Αεκεξηδή & Μπαγάθεο, 2007). Σν mentoring αθνξά ζηελ επαγγεικαηηθή
ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζε έλαλ έκπεηξν εθπαηδεπηηθφ θαη ζε θάπνηνλ ζπλάδειθφ ηνπ κε κηθξφηεξε
εκπεηξία. Πξφθεηηαη γηα ζρέζε κε ηζρπξφ δηαπξνζσπηθφ πεξηερφκελν θαη πεξηιακβάλεη ηε ζπζηεκαηηθή παξνρή
ζπκβνπιψλ ζε ζέκαηα δηδαθηηθήο, παηδαγσγηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη θαζεκεξηλήο ζρνιηθήο πξαθηηθήο (Σζίγθνπ,
ΝηθνιαΎδνπ, & Γεσξγνχιε, 2015). Σν e- mentoring απνηειεί κία εθδνρή ηεο κεληνξηθήο ζρέζεο, θπξίσο γηα ηελ
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ππνζηήξημε εθπαηδεπηηθψλ πνπ ε θπζηθή ζέζε ηεο εξγαζίαο ηνπο θαζηζηά δχζθνιε ή αδχλαηε ηε ζπκκεηνρή
ηνπο ζε δηαδηθαζίεο επηκφξθσζεο (Φξαγθνχιεο, Παπαδάθεο, &ΐειηζάξηνο, 2016).
ηελ πεξίπησζε φπνπ ε εζηίαζε εληνπίδεηαη ζηελ αλάπηπμε ζηνρεπκέλσλ δεμηνηήησλ, γλψζεσλ,
ηερληθψλ δηδαζθαιίαο θαη ηθαλνηήησλ εγεζίαο, ε ζρέζε κεηαμχ δχν εθπαηδεπηηθψλ ηεο ίδηαο ζρνιηθήο κνλάδαο
δελ έρεη ηελ θαζνδεγεηηθή κνξθή ηνπ mentoring (Σζίγθνπ θ.ά., 2015). Βδψ, ν εκπεηξφηεξνο εθπαηδεπηηθφο
παξέρεη ηελ θαηάιιειε ζηήξημε ζην λεφηεξν ζπλάδειθφ ηνπ, ψζηε ν ηειεπηαίνο λα αλαιάβεη ηηο θαηάιιειεο
πξσηνβνπιίεο πνπ ζα ηνλ νδεγήζνπλ ζηηο απαληήζεηο πνπ επηδεηά ζε ζρέζε κε ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπ
αλαδεηήζεηο (coaching). Hδηαδηθαζίαθαηά ηελ νπνία, δχν ή πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ίδηνπ ζρνιείνπ
κέζα απφ έλα πιαίζην εκπηζηεπηηθφηεηαο, ζπλεξγάδνληαη κε ζηφρν ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ζην ρψξν
εξγαζίαο ηνπο, είλαη γλσζηή σο αιιειινζηήξημε (peer- coaching). Δ αιιεινζηήξημε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε
ζηνρεπκέλεο κνξθέο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε άμνλα ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε
(ζπλεξγαηηθή επηκφξθσζε θαη ζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία). Δ ζπλεξγαηηθή επηκφξθσζε πεξηιακβάλεη ηε
δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ ή εξγαζηεξίσλ ζην ζρνιείν. Δ ζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία αθνξά παξαηήξεζε ηεο
δηδαζθαιίαο απφ νκφηηκνπο, αιιεινπαξαηήξεζε, εηεξνπαξαηήξεζε, γνληθή παξαηήξεζε, νκαδηθή δηδαζθαιία,
ππνδεηγκαηηθή δηδαζθαιία (Καςάζθε θ.ά., 2016).
ε πνιιέο πεξηπηψζεηο πηνζεηείηαη ε επηινγή ηνπ εμσηεξηθνχ ζπλεξγάηε πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζνχλ
πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ο εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο αλάινγα κε
ηελ πεξίζηαζε κπνξεί λα αλαιάβεη ξφιν ζπληνληζηή, κέληνξα, ππνζηεξηθηή ή θξηηηθνχ θίινπ. Καιείηαη κέζα ζε
ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα λα δεκηνπξγήζεη πξνυπνζέζεηο ζπλεξγαηηθφηεηαο, θαηλνηνκίαο, βησκαηηθψλ
πξαθηηθψλ, αλαπηπμηαθήο θαη ζηνραζηνθξηηηθήο ινγηθήο (Καηζαξνχ & Σζάθνο, 2016) ζε πεξηβάιινλ άγλσζην
θαη επηθπιαθηηθφ. Δ ζεζκνζέηεζε αθαδεκατθνχ ππεπζχλνπ/ πξντζηακέλνπ, απνηειεί ζπλέπεηα ηεο ιεηηνπξγίαο
αθαδεκατθψλ ηκεκάησλ ζην ζρνιείν. Δ ιεηηνπξγία αθαδεκατθψλ ηκεκάησλ ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε ηεο
πνηφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο αλά δηδαθηηθφ ηνκέα, εμειίζζνληαο επαγγεικαηηθά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ
εκπιέθνληαη ζηε ζρεηηθή δηαδηθαζία (Παπαθσζηνπνχινπ, 2016).
Δ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ζην ζρνιείν, κπνξεί λα επηηεπρζεί θαη κέζα απφ ηε ζπιινγή θαη αλάιπζε
δεδνκέλσλ (αηνκηθά ή νκαδηθά) πνπ αθνξνχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, έμσ απφ έλα ηππηθφ θαη
ζπζηεκαηηθφ πιαίζην (MacGilchrist, Myers, &Reed, 2004). Πνιχ ζπρλά ε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε
επαγγεικαηηθφ επίπεδν, έρεη σο άμνλα ηνλ ίδην ην καζεηή. Ο εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα βξίζθεηαη ζε ζπλερή
δηάινγν κε ηνπο καζεηέο ηνπ θαη λα δεηάεη ηε γλψκε ηνπο γηα ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο, γηα ηνλ ηξφπν πνπ
πηζηεχνπλ πσο καζαίλνπλ θαιχηεξα, αιιά θαη γηα ηελ πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ (MacGilchristetal., 2004).
Δ καζεηηθή παξαηήξεζε, ην εκεξνιφγην ηνπ καζεηή αιιά θαη ε παξαθνινχζεζε ελφο καζεηή απφ ηνλ
εθπαηδεπηηθφ γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, είλαη ζπλήζεηο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζηε
ζπγθεθξηκέλε ηερληθή (Αεκεξηδή & Μπαγάθεο, 2007). Δ έξεπλα δξάζεο έρεη ηελ αθεηεξία ηεο ζε δεηήκαηα πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαζεκεξηλή εξγαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. ηνρεχεη ζηε βειηίσζε ηεο πξαθηηθήο θαη ζηελ
αλάπηπμε ηεο γλψζεο πνπ παξάγεηαη ζην εξεπλεηηθφ πεδίν. Δ δηεμαγσγή ηεο γίλεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη άιισζηε ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην θαηλφκελν πνπ κειεηάηαη.
Οη ΒΚΜ/Π απνηεινχλ κία δπλακηθή πξννπηηθή ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
Πξφθεηηαη γηα επέιηθηεο άηππεο νκάδεο, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη κε βάζε θνηλά ελδηαθέξνληα θαη
αιιειεπηδξνχλ, ελζσκαηψλνληαο έηζη έλα ζχλνιν γλψζεο, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα εμειίζζνπλ. Δ ιεηηνπξγία ησλ
ΒΚΜ/Π ζηεξίδεηαη ζηελ θνηλή αληίιεςε, ηελ θνηλή γιψζζα θαη ηελ πηνζέηεζε θνηλνχ πιαηζίνπ κεηαμχ ησλ
αλζξψπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο, ζπλεηζθέξνληαο ν θαζέλαο κε ηηο γλψζεηο ηνπ ζηνπο θνηλνχο
πξνβιεκαηηζκνχο (Μαξγεηνπζάθε & Μηραειίδεο, 2005). Οη θνηλφηεηεο απηέο ραξαθηεξίδνληαη απφ πλεχκα
ζπλεξγαηηθφηεηαο θαη αιιεινβνήζεηαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπο, επλννχλ ηε κεηαμχ ηνπο αιιειεπίδξαζε ελψ ε
γλψζε νηθνδνκείηαη πάλσ ζε πξνγελέζηεξα ζεκέιηα θαη εκπεηξίεο (Ξάλζε, 2015). Σέινο, αληαπνθξίλνληαη
άξηζηα ζηηο αξρέο ηεο ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο, ηεο δηα βίνπ κάζεζεο θαη ηεο αλνηθηήο θαη εμ απνζηάζεσο
εθπαίδεπζεο.
Δ επαγγεικαηηθή κάζεζε ζην ζρνιείν κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ
άζθεζεεζσηεξηθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο απφ ηελ εθπαηδεπηηθή κνλάδα. Πξνζδίδεηαη έηζη έλαο
απνθεληξσηηθφο (ή απνζπγθεληξσηηθφο) ραξαθηήξαο ζην ζηεξεφηππν ηεο δηνίθεζεο απφ ηελ θεληξηθή
εμνπζία.Ώλαδεηθλχνληαη ζεηηθέο φςεηο, θαηαγξάθνληαη θαη ηεξαξρνχληαη αλάγθεο, ελψ ζρεδηάδνληαη
ζηνρεπκέλεο παξεκβάζεηο (Κνπιατδήο, 2006). Σαπηφρξνλα απνθηάεη νπζηαζηηθφ πεξηερφκελν ε θνηλσληθή
ινγνδνζία ηνπ ζρνιείνπ, πξνο ηελ θνηλσλία ηελ νπνία ππεξεηεί (Κνπιατδήο, 2006) θαη εμππεξεηνχληαη νη
αλάγθεο ηεο κηθξνθνηλσλίαο ζηελ νπνία απηφ αλήθεη (Μαπξνγηψξγνο, 2008).Δ επαγγεικαηηθή κάζεζε ζην
ζρνιείν απνηειεί θεθηεκέλν ηεο ζηξνθήο πξνο ηε ζρνιηθή κνλάδα, κέζα απφ ην νπνίν αλαγλσξίδνληαη θαη
αμηνπνηνχληαη νη γλψζεηο θαη νη εκπεηξίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Βπίζεο,παξαρσξείηαη ν απαηηνχκελνο ρξφλνο
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ψζηε νη λέεο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο είηε λα δηαδερηνχλ ηηο παιηέο είηε λα πξνζαξκνζηνχλ ζε απηέο είηε λα ηηο
αθνκνηψζνπλ θαη αλαπηχζζεηαη ην απαξαίηεην νκαδνζπλεξγαηηθφ θιίκα, δεκηνπξγψληαο πξνυπνζέζεηο ιήςεο
νξζνινγηθψλ απνθάζεσλ (Μαπξνγηψξγνο, 2008).
Μέζα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο επαγγεικαηηθήο κάζεζεο ζην ζρνιείν, αλαδεηθλχνληαη πηπρέο θαη
παξάκεηξνη δεκνθξαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Δ δηαπίζησζε απηή αθνξά ζηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο δηδαθηηθέο/
παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο (Μαπξνγηψξγνο, 2008), ηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Ρηδάθε, 2015)
θαη ην ξφιν ηεο ζπκκεηνρήο ησλ κεηφρσλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηε δηακφξθσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο
ηνπ ζρνιείνπ (Κνπιατδήο, 2006). Μέζα απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε
θαηεμνρήλ δεκνθξαηηθά ηδεψδε πξνάγεηαη ε ειεχζεξε έθθξαζε, ν δηάινγνο θαη ε αληαιιαγή απφςεσλ
(Μαπξνγηψξγνο, 2008). Άιισζηε ζηηο θνηλφηεηεο πνπ δηέπνληαη απφ δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, ε αηνκηθή θαη ε
ζπιινγηθή αλάπηπμε έρνπλ αιιεινηξνθνδνηνχκελε δπλακηθή.Δ επαγγεικαηηθή κάζεζε ζην
ζρνιείναλαιακβάλεη λα ελαξκνλίζεη ην ξφιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζην πιαίζην δηδαζθαιίαο θαη ζηνπο
ζηφρνπο ηεο εθπαίδεπζεο, κε ηηο αλάγθεο θαη ηα δεηνχκελα ησλ ζχγρξνλσλ δεκνθξαηηψλ.Δ δεκηνπξγία ελφο
αλνηθηνχ ζηελ θνηλσλία ζρνιείνπ, ππφ ηελ νπηηθή ηεο αλζξσπνθεληξηθήο αληίιεςεο, πνπ εμηζνξξνπεί ηνλ
θξαηηθφ παξεκβαηηζκφ κε ηηο ηζρπξέο πηέζεηο απφ ηηο δπλάκεηο ηεο αγνξάο (Κνπιατδήο, 2006), απνηειεί έλα
πάγην θαη δηαξθέο αίηεκα ησλ θαηξψλ.Δ επαγγεικαηηθή κάζεζε ζην ζρνιείν, κέζα απφ ηε δεκνθξαηηθή θαη
απνθεληξσηηθή δηάζηαζε πνπ ηε ραξαθηεξίδνπλ, κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή πην
γεληθεπκέλσλ θαη πην νπζηαζηηθψλ πνιηηηθψλ.
Οη ζχγρξνλεο αληηιήςεηο πάλσ ζηελ εγεζία, ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε ζρνιηθή εγεζία,
απνδέρνληαη ηε λνεκαηηθή ππφζηαζε ηνπ φξνπ "ραξηζκαηηθή εγεζία", ελψ ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζηπι εγεζίαο
πηνζεηεί ηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο "εγεζίαο πιήξνπο θάζκαηνο" (Παπάδνγινπ, 2016). Μέζα απφ απηήλ
πεξηγξάθνληαη ηα ηξία θπξίαξρα εγεηηθά ζηπι: ε ζπλαιιαθηηθή εγεζία, ε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία, ε ζχλδεζε
ησλ δχν κέζα απφ έλα αδηάζπαζην ζπλερέο θαη ε εγεζία πξνο απνθπγή (Παπάδνγινπ, 2016). Δ
κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία (transformationalleadership) πξνζβιέπεη ζηε δηαρείξηζε ηεο νξγαλσζηαθήο αιιαγήο
κέζα απφ ηελ εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ, δηαδηθαζηψλ αιιειεπίδξαζεο θαη αλάπηπμεο θηλήηξσλ αλψηεξνπ
επηπέδνπ θαη εζηθήο (Παπάδνγινπ, 2016). Πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο δηαζηάζεηο (Bass, 1985; Παπάδνγινπ, 2016):
α) ηελ εμηδαληθεπκέλε επηξξνή, β) ηελ εκπλεπζκέλε παξαθίλεζε, γ) ηελ ελεξγνπνίεζε λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη
δ) ην εμαηνκηθεπκέλν ελδηαθέξνλ. Σν ζπγθεθξηκέλν ζηπι εγεζίαο βαζίδεηαη ζηε δχλακε ηεο επηξξνήο θαη δίλεη
κεγαιχηεξε έκθαζε ζηνπο αλζξψπνπο θαη ζηελ αιιαγή θνπιηνχξαο, παξά ζηηο δνκέο (ΐαζηιεηάδνπ &
Αηεξσλίηνπ, 2014).
Δ ζπλαιιαθηηθή εγεζία (transactionalleadership) αθνινπζεί ηηο λφξκεο ελφο ζεζκνζεηεκέλνπ κνληέινπ
δηνίθεζεο, ζην νπνίν νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε άμνλα ηηο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο θαη ηελ απνθπγή
ξίζθνπ (Bass, 1985). Οη δηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα ιάβεη ε ζπλαιιαθηηθή εγεζία είλαη: α) ε ακνηβή κε βάζε ηελ
επίδνζε θαη β) ε θαη‟ εμαίξεζε εγεζία. Δ εγεζία πξνο απνθπγή (laissez- faireleadership) ραξαθηεξίδεη εγέηεο νη
νπνίνη απνθεχγνπλ λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο. Πξφθεηηαη γηα κία κνξθή εγεζίαο κε ειάρηζηεο
έσο κεδακηλέο παξεκβάζεηο (Παπάδνγινπ, 2016). Βίλαη ε ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθή κνξθή εγεζίαο θαη γηα ην
ιφγν απηφ ηαπηίδεηαη κε ηελ έιιεηςε εγεζίαο (Antonakis, Avolio, &Sivasubramaniam, 2003).
Δ κεηαζρεκαηηζηηθή θαη ε ζπλαιιαθηηθή εγεζία, ζεσξνχληαη σο άθξα δχν ελλνηνινγηθά αλεμάξηεησλ
αιιά ζπκπιεξσκαηηθψλ κεηαμχ ηνπο κνξθψλ εγεζίαο (Bass, 1985). Έλαο εγέηεο δελ πηνζεηεί θαη‟ αλάγθε ην
έλα απφ ηα δχν άθξα ηνπ ελ ιφγσ ελλνηνινγηθνχ δίπνινπ αιιά ελδέρεηαη ε εγεζία πνπ αζθεί λα πεξηέρεη
ζηνηρεία ηφζν απφ ην έλα ζηπι φζν θαη απφ ην άιιν. Έηζη, είλαη δπλαηφλ θαη νη δχν απηέο κνξθέο εγεζίαο λα
ζπλδένληαη κε ηελ επίηεπμε επηζπκεηψλ ζηφρσλ (Παπάδνγινπ, 2016). Σν απνζπγθεληξσκέλν κνληέιν δηνίθεζεο
ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, επλνεί πεξηζζφηεξν έλα ζηπι εγεζίαο πνπ πξνζηδηάδεη ζην
ζπλαιιαθηηθφ (Παπαθσλζηαληίλνπ, 2008) φπνπ ηα φξηα δξάζεο ηνπ δηεπζπληή είλαη πξνδηαγεγξακκέλα θαη ηα
πεξηζψξηα ειηγκψλ ζηελά. Πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ πξνυπνζέζεηο επαγγεικαηηθήο κάζεζεο γηα ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ, απαηηείηαη έλαο δηεπζπληήο κε ηελ ηθαλφηεηα λα πξνζαξκφδεη ηηο εληνιέο ηεο
θεληξηθήο εμνπζίαο ζηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο θαη ζην θιίκα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (Παπαθσλζηαληίλνπ, 2008)
πεηπραίλνληαο κία άηππε θαη αλεθηή απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε απηνηέιεηα (Παπαθσλζηαληίλνπ, 2008),
εληζρχνληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ. θηαγξαθείηαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ην πξνθίι ελφο
ραξηζκαηηθνχ εγέηε (Παπαθσλζηαληίλνπ, 2008) ν νπνίνο ζα θαηαθέξεη λα επηηχρεη ζην δηνηθεηηθφ κνληέιν πνπ
ζα εθαξκφζεη, ηε δένπζα αλαινγία κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη ζπλαιιαθηηθήο εγεζίαο, κεγηζηνπνηψληαο ην φθεινο
γηα ηε ζρνιηθή ηνπ κνλάδα.
Σν πξνθίι θαη ε δηάζεζε ησλ αηφκσλ πνπ θηλνχληαη κέζα ζηε ζρνιηθή κνλάδα, είλαη άκεζα
ζπλπθαζκέλα κε ηελ θνπιηνχξα πνπ έρεη δηακνξθσζεί ζε απηήλ (Ώλζνπνχινπ, 1999α). Κχξηνη δηακνξθσηέο
απηήο ηεο θνπιηνχξαο είλαη ν δηεπζπληήο θαη ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ. ε θιίκα απαιιαγκέλν απφ εληάζεηο θαη
πξνζηξηβέο, ν δηεπζπληήο νθείιεη λα ζπλαλαζηξέθεηαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ, λα ζπδεηάεη καδί ηνπο θαη λα
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αμηνινγεί πφηε πξέπεη λα ζπκβηβαζηεί θαη πφηε λα παξακείλεη ζηαζεξφο ζηηο απφςεηο ηνπ (Ενξδαλίδεο, 2006).
Μέζα απφ ηηο ζηάζεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ επηδεηθλχεη, ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ν ίδηνο, σο παξάδεηγκα
πξνο κίκεζε (Ώλζνπνχινπ, 1999α). Ο απνηειεζκαηηθφο δηεπζπληήο, δηακνξθψλεη ηε ζηήξημή ηνπ πξνο ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο κε άμνλα ηηο αλάγθεο ηνπο, ηφζν ζε δηαπξνζσπηθφ φζν θαη ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν
(Ώλζνπνχινπ, 1999β) θαη ηνπο εκπιέθεη ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ πινπνίεζε ζεκαληηθψλ απνθάζεσλ πνπ
αθνξνχλ ζηε κηθξνπνιηηηθή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (Ώλζνπνχινπ, 1999β;Dunneetal., 2000; Balyer, Karatas,
&Alci, 2015). Βίλαη ζεκαληηθή ε παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ ζε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, γηα ζπλεξγαζία ζε
απηνδηνηθνχκελεο νκάδεο, ψζηε λα βειηηψζνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο ζηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ θαη ξφισλ. Οη
δηεπζπληέο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο θαζνδεγεηέο επηηπγράλνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηε δηακφξθσζε κηαο
ζπλεξγαηηθήο θνπιηνχξαο (Balyeretal, 2015) θαη ζπιινγηθήο επζχλεο γηα ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ (Dunneetal.,
2000). Δ εδξαίσζε θνπιηνχξαο ζηε ζρνιηθή κνλάδα πξνυπνζέηεη ηνλ θαζνξηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ ζθνπψλ θαη
ζηφρσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ην ζχιινγν δηδαζθφλησλ (Ώλζνπνχινπ, 1999β; Ενξδαλίδεο, 2006). Με ηνλ ηξφπν
απηφ ε θνηλφηεηα αλαπηχζζεη κία δπλακηθή πνπ επλνεί ηελ ππνζηεξηθηηθή ζπλεξγαζία θαη ην ζηνραζηηθφ
δηάινγν (Balyeretal., 2015).
3.

θνπφο θαη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα

ΐαζηθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ε νπνία απνηειεί κέξνο κηαο επξχηεξεο έξεπλαο, είλαη ε
δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ θαη ησλ ζηάζεσλ εθπαηδεπηηθψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο ηνπ Ν. Ώηηηθήο, ηφζν αλαθνξηθά κε ηηο πξαθηηθέο εγεζίαο πνπ πηνζεηνχλ νη δηεπζπληέο ησλ
ζρνιηθψλ ηνπο κνλάδσλ, φζν θαη κε ην βαζκφ ζχλδεζεο ησλ κνξθψλ εγεζίαο/ κνληέισλ δηνίθεζεο πνπ
πηνζεηνχλ νη δηεπζπληέο κε ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή αξρψλ θαη ηερληθψλ επαγγεικαηηθήο κάζεζεο ζην
ζρνιείν θαη δξαζηεξηνηήησλ επαγγεικαηηθήο ηνπο αλάπηπμεο.
Σα βαζηθά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ζηα νπνία ζα πξνζπαζήζεη λα απαληήζεη ε εξγαζία είλαη ηα
αθφινπζα:
1ν: Πνηεο κνξθέο εγεζίαο/ κνληέια δηνίθεζεο πηνζεηνχλ νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο;
2ν:Πψο ζπλδέεηαη ε κνξθή εγεζίαο/ κνληέιν δηνίθεζεο πνπ πηνζεηνχλ νη δηεπζπληέο κε ηελ
απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή αξρψλ θαη ηερληθψλ επαγγεικαηηθήο κάζεζεο ζην ζρνιείν θαη δξαζηεξηνηήησλ
επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ;
4.

Μεζνδνινγία

Δ δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο μεθίλεζε ζηηο 03 Ώπξηιίνπ 2017 θαη
νινθιεξψζεθε ζηηο 08 ΜαΎνπ 2017 κε ηε ρξήζε αλψλπκνπ γξαπηνχ εξσηεκαηνινγίνπ. Σν εξσηεκαηνιφγην
ζπκπιεξψζεθε απφ 191 εθπαηδεπηηθνχο δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ νη νπνίνη ην ζρνιηθφ έηνο 2016- 2017
ππεξεηνχζαλ ζε ζρνιεία ηεο ΑΕ.Α.Β. Απηηθήο Ώηηηθήο.
Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ ηξεηο άμνλεο. Ο πξψηνο άμνλαο αθνξά ζηε ζπγθέληξσζε γεληθψλ
ζηνηρείσλ ησλ εξσηψκελσλ φπσο ν βαζκφο αζηηθφηεηαο ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν ππεξεηνχλ, ην θχιν, ε ειηθία,
ηα ζπλνιηθά ρξφληα ππεξεζίαο ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε, ηα ρξφληα ππεξεζίαο ηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν, ε
εηδηθφηεηά ηνπο, ε εξγαζηαθή ηνπο ζρέζε θαη νη πξφζζεηνη ηίηινη ζπνπδψλ πνπ θαηέρνπλ.
Ο δεχηεξνο άμνλαο εμεηάδεη ην ξφιν ηεο εγεζίαο ζηελ εθαξκνγή ηεο επαγγεικαηηθήο κάζεζεο ζην
ζρνιείν θαη ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη απνηειείηαη απφ δχν κέξε. Σν πξψην κέξνο
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άμνλα πεξηιακβάλεη 45 θιεηζηέο εξσηήζεηο κέζα απφ ηηο νπνίεο αμηνινγείηαη ε ζπρλφηεηα
ησλ εγεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ζε πεληαβάζκηεο θιίκαθεο ηχπνπ Likert νη νπνίεο μεθηλνχλ απφ ην 0 (πνηέ) θαη
θαηαιήγνπλ ζην 4 (ζπλήζσο, αλ φρη πάληα). Οη εξσηήζεηο απηέο δηεξεπλνχλ ζην ζχλνιφ ηνπο ηηο κνξθέο εγεζίαο
(κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία, ζπλαιιαθηηθή εγεζία, παζεηηθή εγεζία) θαη ηηο εθβάζεηο απηήο (κεγαιχηεξε
πξνζπάζεηα, απνηειεζκαηηθφηεηα, επραξίζηεζε απφ ηελ εγεζία). Ώλαθνξηθά κε ην κέξνο απηφ ηνπ άμνλα
αμηνπνηήζεθε ην Πνιππαξαγνληηθφ Βξσηεκαηνιφγην Δγεζίαο (Multifactor Leadership Questionnaire- MLQ 5XShort) ησλ Bass & Avolio, φπσο κεηαθξάζηεθε ζηελ ειιεληθή απφ ηνλ Μαγνπιηαλίηε (2011). Οη πξψηεο 36
εξσηήζεηο δηεξεπλνχλ ηηο ελλέα δηαζηάζεηο ησλ κνξθψλ εγεζίαο θαη νη ππφινηπεο 9 εξσηήζεηο δηεξεπλνχλ ηελ
έθβαζε ηεο εγεζίαο. Σν MLQ είλαη δηαζέζηκν ζε δχν κνξθέο: ε κία αθνξά ηελ απηναμηνιφγεζε ησλ εγεηψλ θαη
ε άιιε ηελ αμηνιφγεζε ηεο εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο (Παπάδνγινπ, 2016). ηελ παξνχζα
έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε ε δεχηεξε κνξθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.
ε ζρέζε κε ην ξφιν ηεο εγεζίαο ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ρξεζηκνπνηήζεθε
ν άμνλαο ΕΥ. Promote Professional Development, ηνπεξσηεκαηνινγίνπηνπ Hallinger: Principal Instructional
Management Rating Scale- Teacher Form (PIMRS) θαηζπγθεθξηκέλανηεξσηήζεηο 41- 45. Δ αξρηθή κνξθή ηνπ
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PIMRS απνηεινχληαλ απφ 11 άμνλεο ηηο νπνίεο ζπγθξνηνχζε έλα ζχλνιν 72 ζηνηρείσλ (Hallinger, Wang,
&Chen, 2013). Μεηαγελέζηεξε αλαζεψξεζε ηνπ εξγαιείνπ, κείσζε ηνπο άμνλεο ζηνπο 10 θαη ην ζχλνιν ησλ
ζηνηρείσλ πνπ ηνπο ζπγθξνηνχζαλ ζηα 50 (Hallingeretal., 2013). Σν ηκήκα ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ παξνχζα έξεπλα ειήθζε απφ ηελ αλαζεσξεκέλε εθδνρή ηνπ. Οη ζπγθεθξηκέλεο
εξσηήζεηο αμηνινγνχλ ηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία ε εγεζία εμαζθαιίδεη πξννπηηθέο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο
ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σα ζηνηρεία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κεηαθξάζηεθαλ ζηελ ειιεληθή απφ ηνπο εξεπλεηέο, ελψ
ζε ζρέζε κε ην αξρηθφ εξσηεκαηνιφγην θξίζεθαλ αλαγθαίεο νξηζκέλεο πξνζζήθεο θαη αλαδηαηππψζεηο ψζηε ε
ηξνπνπνηεκέλε δνκή ηνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Ώπνηειείηαη απφ πέληε
εξσηήζεηο νη νπνίεο αμηνινγνχλ ηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία ε εγεζία εμαζθαιίδεη πξννπηηθέο επαγγεικαηηθήο
αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζε εμαβάζκηεο θιίκαθεο ηχπνπ Likert νη νπνίεο μεθηλνχλ απφ ην 1 (ζρεδφλ πνηέ)
θαη θαηαιήγνπλ ζην 6 (ζρεδφλ πάληα).
Γηα ηελ παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ κέζνδνη πεξηγξαθηθήο
ζηαηηζηηθήο (ξαβδνγξάκκαηα, πίλαθεο ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ, κέζεο ηηκέο ηππηθέο απνθιίζεηο) θαη επαγσγηθήο
ζηαηηζηηθήο (ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο, ζηαηηζηηθά θξηηήξηα, γξακκηθή παιηλδξφκεζε). Παξάιιεια,
ππνινγίζηεθαλ νη κέζνη φξνη θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο φισλ ησλ εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Ο
ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Spearman, ρξεζηκνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζην
θχιν, ηελ ειηθία θαη ηα ρξφληα ππεξεζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηηο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ην ζηπι εγεζίαο
πνπ εθαξκφδεηαη ζην ζρνιείν ηνπο θαη ηελ αμηνπνίεζε/ αμηνιφγεζε ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ επαγγεικαηηθήο
κάζεζεο.
Ο δείθηεο αμηνπηζηίαο πνπ ππνινγίζηεθε γηα φιεο ηηο θιίκαθεο ηνπ θπξίνπ κέξνπο ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ, είλαη ίζνο κε 0,845 πνπ ζεκαίλεη πσο ππάξρεη θαιή αμηνπηζηία κεηαμχ ησλ εξσηήζεσλ θαη νη
εξσηήζεηο είλαη δνκεκέλεο κε ηξφπν θαηάιιειν ψζηε λα εμεηάδνπλ ην αληηθείκελν πνπ καο ελδηαθέξεη.
Πίλαθαο 1: Έιεγρνο αμηνπηζηίαο θαηά Cronbach επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

,845

98
5. Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο
5.1 Πεξηγξαθηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο
5.1.1 Σν πξνθίι ηνπ εξεπλεηηθνχ δείγκαηνο

Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έξεπλα αλαθνξηθά κε ηα ζηνηρεία ηνπ εξεπλεηηθνχ
δείγκαηνο ζε ζρέζε κε ην θχιν, ηελ ειηθία, ηα ρξφληα ππεξεζίαο (ηφζν ζηελ εθπαίδεπζε φζν θαη ζην ζρνιείν
πνπ ππεξεηνχζαλ νη ζπκκεηέρνληεο θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο), ηε ζέζε ζην ζρνιείν,
ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη ηηο εηδηθφηεηεο, δηαπηζηψλνληαη ηα εμήο:







Χο πξνο ην θχιν, ην 62,83% είλαη γπλαίθεο θαη ην 37,17% άλδξεο.
Χο πξνο ηελ ειηθία, ην 13,16% βξίζθεηαη ζην ειηθηαθφ εχξνο απφ 31- 40, ην 59,47% απφ 41- 50, ην
24,74% απφ 51- 60 θαη ην 2,63% απφ 61 εηψλ θαη άλσ.
Χο πξνο ηα ρξφληα ππεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε, ην 16,84% ησλ εξσηεζέλησλ έρνπλ απφ 0- 10 έηε, ην
60% απφ 11- 20 έηε, ην 17,89% απφ 21- 30 έηε θαη ην 5,26% απφ 31- 40 έηε.
Χο πξνο ηα ρξφληα ππεξεζίαο ζην ζρνιείν πνπ βξίζθνληαλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα δηεμαγσγήο ηεο
έξεπλαο, ην 41,05% απηψλ δήισζε απφ 0- 5 έηε, ην 31,58 απφ 6- 10 έηε, ην 21,58% απφ 11- 20 έηε, ην
5,26% απφ 21- 30 έηε θαη ην 0,53% απφ 31 έηε θαη άλσ.
Χο πξνο ηε ζέζε ζην ζρνιείν, ην 77,37% ησλ εξσηψκελσλ δήισζε φηη θαηέρεη νξγαληθή ζέζε, ην
11,58% φηη είλαη κε πξνζσξηλή ηνπνζέηεζε, ην 8,95% φηη είλαη κε απφζπαζε θαη ην 2,11% φηη είλαη
αλαπιεξσηήο/ ηξηα.
Χο πξνο ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ, ην 8,9% ηνπ δείγκαηνο δήισζε φηη θαηέρεη θαη δεχηεξν πηπρίν Ώ.Β.Ε./
Σ.Β.Ε. (πιένλ ηνπ πηπρίνπ δηνξηζκνχ), ην 26,17% φηη είλαη θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ θαη
ην 5,24% φηη είλαη θάηνρνο δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο.
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Χο πξνο ηηο εηδηθφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, ην 34,55% είλαη θηιφινγνη, ην 19,90% είλαη
θαζεγεηέο θπζηθψλ επηζηεκψλ (θπζηθνί, ρεκηθνί, βηνιφγνη θ.ιπ.), ην 12,57% καζεκαηηθνί, ην 5,76%
θαζεγεηέο αγγιηθήο θηινινγίαο, ην 5,24% ζενιφγνη, ην 3,14% θαζεγεηέο θπζηθήο αγσγήο, ην 2,62%
θαζεγεηέο γαιιηθήο θηινινγίαο, ην 2,09% ηερλνιφγνη, ην 1,57% κνπζηθνί, ην 1,57% θνηλσληνιφγνη, ην
1,05% θαζεγεηέο πξνεξρφκελνη απφ πνιπηερληθέο ζρνιέο, ην 1,05% θαζεγεηέο πξνεξρφκελνη απφ
ζρνιέο λνκηθήο θαη πνιηηηθψλ επηζηεκψλ. Σα πνζνζηά ησλ ππφινηπσλ εηδηθνηήησλ πνπ θαηαγξάθεθαλ
ζην δείγκα ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη θάησ ηνπ 1%.

5.1.2 Αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην ξφιν ηεο εγεζίαο ζηελ εθαξκνγή επαγγεικαηηθήο κάζεζεο
ζην ζρνιείν θαη ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε
ζνλ αθνξά ζηνλ δεχηεξνάμνλα ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ, ζε ζρέζε κε ην ξφιν ηεο εγεζίαο ζηελ
εθαξκνγή ηεο επαγγεικαηηθήο κάζεζεο ζην ζρνιείν θαη ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ,νη
απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, έρνπλ νκαδνπνηεζεί ζε πίλαθεο κε βάζε ηε
ζηφρεπζε ησλ εξσηήζεσλ ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ ζηηο δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο ησλ κνξθψλ εγεζίαο θαη
ζηηο εθβάζεηο ηεο εγεζίαο.
 Έηζη, ζε ζρέζε κε ηε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία:
ηνλ Πίλαθα 2 νη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, έρνπλ νκαδνπνηεζεί κε
βάζε ηηο εξσηήζεηο ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ πνπ αθνξνχλ ηε δηάζηαζε ηεο εμηδαληθεπκέλεο επηξξνήοραξαθηεξηζηηθά, ζηε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία.
Πίλαθαο 2: Καηαλνκή ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ (%) ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην
Πνιππαξαγνληηθφ Δξσηεκαηνιφγην Ζγεζίαο ησλ Bass&Avolio: Μεηαζρεκαηηζηηθή Ζγεζία
(εμηδαληθεπκέλε επηξξνή- ραξαθηεξηζηηθά)
Μεηαζρεκ
αηηζηηθή
Δγεζία/
Αηάζηαζε

Βξψηεζε απφ ην
Πνιππαξαγνληηθφ
Βξσηεκαηνιφγην Δγεζίαο ησλ
Bass&Avolio

ρεηηθέο ζπρλφηεηεο (%)
Πνηέ

Μηα
θνξά
ζην ηφζν

Μεξηθέο
θνξέο

Ώξθεηά
ζπρλά

πλήζσο,
αλ φρη
πάληα

--

1,05%

3,66%

53,40%

41,88%

Ο Γηεπζπληήο/ ληξηα ζην
ζρνιείν κνπ …
Βμηδα
ληθεπ
κέλε
Βπηξξ
νή
(Υαξα
θηεξη
ζηηθά)

10. Με θάλεη λα ληψζσ
πεξήθαλνο/
ε
πνπ
ζπλεξγάδνκαη καδί ηνπ/ ηεο

ηνλ Πίλαθα 3 νη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρνπλ νκαδνπνηεζεί κε βάζε ηηο εξσηήζεηο ηνπ
εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ πνπ αθνξνχλ ζηε δηάζηαζε ηεο εμηδαληθεπκέλεο επηξξνήο- ζπκπεξηθνξέο, ζηε
κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία.
Πίλαθαο 3: Καηαλνκή ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ (%) ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην
Πνιππαξαγνληηθφ Δξσηεκαηνιφγην Ζγεζίαο ησλ Bass&Avolio: Μεηαζρεκαηηζηηθή Ζγεζία
(εμηδαληθεπκέλε επηξξνή- ζπκπεξηθνξέο)
Μεηαζρεκ
αηηζηηθή
Δγεζία/
Αηάζηαζε

Βξψηεζε απφ ην
Πνιππαξαγνληηθφ
Βξσηεκαηνιφγην Δγεζίαο ησλ
Bass&Avolio

ρεηηθέο ζπρλφηεηεο (%)
Πνηέ

Μηα
θνξά
ζην ηφζν

Μεξηθέο
θνξέο

Ώξθεηά
ζπρλά

πλήζσο,
αλ φρη
πάληα

15,18%

13,61%

31,94%

38,74%

0,52%

Ο Γηεπζπληήο/ ληξηα ζην
ζρνιείν κνπ …
Βμηδα
ληθεπ
κέλε
Βπηξξ
νή
(πκπ
εξηθν
ξέο)

6. Ώλαθέξεηαη ζηηο δηθέο ηνπ/
ηεο ζεκαληηθέο αμίεο θαη
πεπνηζήζεηο
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ηνλ Πίλαθα 4 νη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρνπλ νκαδνπνηεζεί κε βάζε ηηο εξσηήζεηο ηνπ
εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ πνπ αθνξνχλ ζηε δηάζηαζε ηεο εκπλεπζκέλεο παξαθίλεζεο, ζηε κεηαζρεκαηηζηηθή
εγεζία.
Πίλαθαο 4: Καηαλνκή ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ (%) ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην
Πνιππαξαγνληηθφ Δξσηεκαηνιφγην Ζγεζίαο ησλ Bass&Avolio: Μεηαζρεκαηηζηηθή Ζγεζία (εκπλεπζκέλε
παξαθίλεζε)
Μεηαζρεκ
αηηζηηθή
Δγεζία/
Αηάζηαζε

Βξψηεζε απφ ην
Πνιππαξαγνληηθφ
Βξσηεκαηνιφγην Δγεζίαο ησλ
Bass&Avolio

ρεηηθέο ζπρλφηεηεο (%)
Πνηέ

Μηα
θνξά
ζην ηφζν

Μεξηθέο
θνξέο

Ώξθεηά
ζπρλά

πλήζσο,
αλ φρη
πάληα

9. Μηιάεη κε αηζηνδνμία γηα ην
κέιινλ

0,52%

1,05%

33,51%

51,83%

13,09%

13. Μηιάεη κε ελζνπζηαζκφ
γηα ηηο αλάγθεο πνπ πξέπεη λα
επηηεπρζνχλ

--

0,52%

6,81%

60,73%

31,94%

26.
Πξνβάιιεη
έλα
ζπλαξπαζηηθφ φξακα γηα ην
κέιινλ

0,52%

2,62%

20,94%

51,31%

24,61%

36. Βθθξάδεη ηελ πεπνίζεζε
φηη νη ζηφρνη ζα επηηεπρζνχλ

--

--

4,74

75,26%

20%

Βκπλεπζκέλε Παξαθίλεζε

Ο Γηεπζπληήο/ ληξηα ζην
ζρνιείν κνπ …

ηνλ Πίλαθα 5 νη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρνπλ νκαδνπνηεζεί κε βάζε ηηο εξσηήζεηο ηνπ
εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ πνπ αθνξνχλ ζηε δηάζηαζε ηεο ελεξγνπνίεζεο λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ, ζηε
κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία.
Πίλαθαο 5: Καηαλνκή ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ (%) ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην
Πνιππαξαγνληηθφ Δξσηεκαηνιφγην Ζγεζίαο ησλ Bass&Avolio: Μεηαζρεκαηηζηηθή Ζγεζία
(ελεξγνπνίεζε λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ)
Μεηαζρεκ
αηηζηηθή
Δγεζία/
Αηάζηαζε

Βξψηεζε απφ ην
Πνιππαξαγνληηθφ
Βξσηεκαηνιφγην Δγεζίαο ησλ
Bass&Avolio

ρεηηθέο ζπρλφηεηεο (%)
Πνηέ

Μηα
θνξά
ζην
ηφζν

Μεξηθέο
θνξέο

Ώξθεηά
ζπρλά

πλήζσο,
αλ φρη
πάληα

2.
Βπαλεμεηάδεη
θξίζηκα
ζηνηρεία
πνπ
ζεσξνχληαη
δεδνκέλα θαη αλαξσηηέηαη εάλ
απηά είλαη θαηάιιεια

0,52%

1,05%

12,04%

59,16%

27,23%

8.
Ώλαδεηά
δηαθνξεηηθέο
νπηηθέο γσλίεο θαηά ηελ
αληηκεηψπηζε
ησλ
πξνβιεκάησλ

0,52%

1,57%

38,74%

43,46%

15,18

Βλεξγνπνίεζε
Ννεηηθψλ
Εθαλνηήησλ

Ο Γηεπζπληήο/ ληξηα ζην
ζρνιείν κνπ …
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30. Με παξνηξχλεη λα βιέπσ ηα
πξνβιήκαηα
απφ
πνιιέο
δηαθνξεηηθέο γσλίεο

0,52%

2,09%

8,38%

69,11%

19,90%

32. Πξνηείλεη λένπο ηξφπνπο
πξνζέγγηζεο κε ηνπο νπνίνπο
κπνξνχκε λα επηδηψμνπκε ηελ
νινθιήξσζε ελφο έξγνπ

1,05%

1,05%

6,28%

65,97%

25,65%

ηνλ Πίλαθα 6 νη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρνπλ νκαδνπνηεζεί κε βάζε ηηο εξσηήζεηο ηνπ
εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ πνπ αθνξνχλ ζηε δηάζηαζε ηνπ εμαηνκηθεπκέλνπ ελδηαθέξνληνο, ζηε κεηαζρεκαηηζηηθή
εγεζία.
Πίλαθαο 6: Καηαλνκή ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ (%) ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην
Πνιππαξαγνληηθφ Δξσηεκαηνιφγην Ζγεζίαο ησλ Bass&Avolio: Μεηαζρεκαηηζηηθή Ζγεζία
(εμαηνκηθεπκέλν ελδηαθέξνλ)
Μεηαζρεκ
αηηζηηθή
Δγεζία/
Αηάζηαζε

Βξψηεζε απφ ην
Πνιππαξαγνληηθφ
Βξσηεκαηνιφγην Δγεζίαο ησλ
Bass&Avolio

ρεηηθέο ζπρλφηεηεο (%)
Πνηέ

Μηα
θνξά
ζην ηφζν

Μεξηθέο
θνξέο

Ώξθεηά
ζπρλά

πλήζσο,
αλ φρη
πάληα

15. Ώθηεξψλεη ρξφλν ζην λα
δηδάζθεη θαη λα θαζνδεγεί

0,52%

3,14%

3,14%

53,93%

39,27%

19.
Με
αληηκεησπίδεη
πεξηζζφηεξν σο μερσξηζηφ
άηνκν παξά απιψο σο κέινο
ηεο νκάδαο

7,33%

1,05%

4,71%

63,87%

23,04%

29. Με αληηκεησπίδεη, ζε
ζχγθξηζε κε ηνπο άιινπο, σο
άηνκν
κε
δηαθνξεηηθέο
αλάγθεο,
ηθαλφηεηεο
θαη
θηινδνμίεο

2,62%

30,89%

5,76%

49,21%

11,52%

31. Με βνεζά λα αλαπηχζζσ
ηηο δπλαηφηεηέο κνπ

--

0,52%

5,24%

76,96%

17,28%

Βμαηνκηθεπκέλν Βλδηαθέξνλ

Ο Γηεπζπληήο/ ληξηα ζην
ζρνιείν κνπ …

 ε ζρέζε κε ηε ζπλαιιαθηηθή εγεζία:
ηνλ Πίλαθα 7 νη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρνπλ νκαδνπνηεζεί κε βάζε ηηο εξσηήζεηο ηνπ εξεπλεηηθνχ
εξγαιείνπ πνπ αθνξνχλ ζηε δηάζηαζε ηεο ακνηβήο κε βάζε ηελ επίδνζε, ζηε ζπλαιιαθηηθή εγεζία.
Πίλαθαο 7: Καηαλνκή ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ (%) ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην
Πνιππαξαγνληηθφ Δξσηεκαηνιφγην Ζγεζίαο ησλ Bass&Avolio: πλαιιαθηηθή Ζγεζία (ακνηβή κε βάζε
ηελ επίδνζε)
πλαιιαθη
ηθή
Δγεζία/
Αηάζηαζε

Βξψηεζε απφ ην
Πνιππαξαγνληηθφ
Βξσηεκαηνιφγην Δγεζίαο ησλ
Bass&Avolio
Ο Γηεπζπληήο/
ζρνιείν κνπ …

ηξηα

ρεηηθέο ζπρλφηεηεο (%)
Πνηέ

ζην
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θνξά ζην
ηφζν

Μεξηθέο
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Ώξθεηά
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πάληα

Ώκνηβή κε ΐάζε ηελ Βπίδνζε

1st International Congress on Management of Educational Units
December 7-9, 2018, Thessaloniki, Greece

1. Μνπ παξέρεη βνήζεηα, σο
αληάιιαγκα ησλ πξνζπαζεηψλ
κνπ

--

1,05%

18,32%

54,97%

25,65%

11. Αειψλεη κε ζαθήλεηα πνηνο
είλαη ν ππεχζπλνο γηα ηελ
επίηεπμε
ζπγθεθξηκέλσλ
ζηφρσλ

2,09
%

0,52%

33,51%

42,41%

21,47%

16.
Κάλεη
μεθάζαξν
ηη
απνηέιεζκα πεξηκέλεη λα πάξεη
θάπνηνο φηαλ επηηεπρζνχλ νη
ζηφρνη

0,52
%

0,52%

16,23%

61,78%

20,94%

35. Βθθξάδεη ηθαλνπνίεζε φηαλ
αληαπνθξίλνκαη
ζηηο
πξνζδνθίεο ηνπ/ ηεο

--

--

3,14%

61,26%

35,60%

ηνλ Πίλαθα 8 νη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρνπλ νκαδνπνηεζεί κε βάζε ηηο εξσηήζεηο ηνπ
εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ πνπ αθνξνχλ ζηε δηάζηαζε ηεο θαη‟ εμαίξεζε ελεξγεηηθήο εγεζίαο, ζηε ζπλαιιαθηηθή
εγεζία.
Πίλαθαο 8: Καηαλνκή ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ (%) ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην
Πνιππαξαγνληηθφ Δξσηεκαηνιφγην Ζγεζίαο ησλ Bass&Avolio: πλαιιαθηηθή Ζγεζία (θαη‟ εμαίξεζε
ελεξγεηηθή εγεζία)
πλαιιαθη
ηθή
Δγεζία/
Αηάζηαζε

Βξψηεζε απφ ην
Πνιππαξαγνληηθφ
Βξσηεκαηνιφγην Δγεζίαο ησλ
Bass&Avolio

Πνηέ

Μηα
θνξά
ζην
ηφζν

Μεξηθέο
θνξέο

Ώξθεηά
ζπρλά

πλήζσο,
αλ φρη
πάληα

4. Βζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζε
αληηθαλνληθφηεηεο,
ιάζε,
εμαηξέζεηο θαη απνθιίζεηο απφ
ηα standards

10,47%

29,84%

11,52%

47,12%

1,05%

22. Βπηθεληξψλεη ηελ πξνζνρή
ηνπ/ ηεο απνθιεηζηηθά ζηελ
αληηκεηψπηζε
ιαζψλ,
παξαπφλσλ θαη απνηπρηψλ

13,09%

26,18%

8,38%

50,79%

1,57%

24. Παξαθνινπζεί θάζε ιάζνο
πνπ γίλεηαη

9,95%

14,14%

39,27%

9,42%

27,23%

27. Μνπ εθηζηά ηελ πξνζνρή
φηαλ δελ αληαπνθξίλνκαη ζηα
standards

11,52%

14,14%

26,70%

23,56%

24,08%

Ο Γηεπζπληήο/
ζρνιείν κνπ …

Καη‟ Βμαίξεζε Δγεζία
(Βλεξγεηηθή)

ρεηηθέο ζπρλφηεηεο (%)

ηξηα

ζην

ηνλ Πίλαθα 9 νη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρνπλ νκαδνπνηεζεί κε βάζε ηηο εξσηήζεηο ηνπ
εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ πνπ αθνξνχλ ζηε δηάζηαζε ηεο θαη‟ εμαίξεζε παζεηηθήο εγεζίαο, ζηε ζπλαιιαθηηθή
εγεζία.
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Πίλαθαο 9: Καηαλνκή ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ (%) ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην
Πνιππαξαγνληηθφ Δξσηεκαηνιφγην Ζγεζίαο ησλ Bass&Avolio: πλαιιαθηηθή Ζγεζία (θαη‟ εμαίξεζε
παζεηηθή εγεζία)
πλαιιαθη
ηθή
Δγεζία/
Αηάζηαζε

Βξψηεζε απφ ην
Πνιππαξαγνληηθφ
Βξσηεκαηνιφγην Δγεζίαο ησλ
Bass&Avolio

Πνηέ

Μηα
θνξά
ζην
ηφζν

Μεξηθέο
θνξέο

Ώξθεηά
ζπρλά

πλήζσο,
αλ φρη
πάληα

3. Αελ παξεκβαίλεη κέρξη ηα
πξνβιήκαηα λα γίλνπλ ζνβαξά

41,88%

3,66%

16,23%

35,08%

3,14%

12. Πεξηκέλεη θάηη λα πάεη
ζηξαβά γηα λα επέκβεη

55,50%

15,18%

26,18%

2,62%

0,52%

17. Φαίλεηαη λα είλαη ζηαζεξφο/
ή ζηελ άπνςε: «Βάλ δελ είλαη
ραιαζκέλν, κελ ην θηηάμεηο»

54,97%

2,09%

29,84%

12,04%

1,05%

20. Ώθνινπζεί ηελ ηαθηηθή ηνπ
φηη πξέπεη ηα πξνβιήκαηα λα
γίλνπλ ρξφληα πξηλ λα αλαιάβεη
δξάζε

70,68%

26,18%

1,05%

1,57%

0,52%

Ο Γηεπζπληήο/
ζρνιείν κνπ …

Καη‟ Βμαίξεζε Δγεζία
(Παζεηηθή)

ρεηηθέο ζπρλφηεηεο (%)

ηξηα

ζην

 ε ζρέζε κε ηελ πξνο απνθπγή εγεζία:
ηνλ Πίλαθα 10παξνπζηάδνληαη νη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ εξεπλεηηθνχ
εξγαιείνπ πνπ αθνξνχλ ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν εγεζίαο:
Πίλαθαο 10: Καηαλνκή ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ (%) ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην
Πνιππαξαγνληηθφ Δξσηεκαηνιφγην Ζγεζίαο ησλ Bass&Avolio: πξνο Απνθπγή Ζγεζία

Δγεζία/
Αηάζηαζε

Βξψηεζε απφ ην
Πνιππαξαγνληηθφ
Βξσηεκαηνιφγην Δγεζίαο ησλ
Bass&Avolio

ρεηηθέο ζπρλφηεηεο (%)
Πνηέ

Μηα
θνξά
ζην
ηφζν

Μεξηθέο
θνξέο

Ώξθεηά
ζπρλά

πλήζ
σο, αλ
φρη
πάληα

5. Ώπνθεχγεη λα εκπιαθεί φηαλ
αλαθχπηνπλ ζεκαληηθά δεηήκαηα

54,45%

13,09%

31,41%

1,05%

--

7. Βίλαη απψλ φηαλ ηνλ/ ηελ έρνπλ
αλάγθε

95,81%

2,62%

1,05%

0,52%

--

28. Ώπνθεχγεη
απνθάζεηο

παίξλεη

67,02%

29,84%

3,14%

--

--

33. Καζπζηεξεί λα δψζεη ιχζε ζε
επείγνληα δεηήκαηα

63,87%

9,42%

25,13%

1,05%

0,52%

Πξνο Ώπνθπγή Δγεζία

Ο Γηεπζπληήο/ ηξηα ζην ζρνιείν
κνπ …

λα

1092

1st International Congress on Management of Educational Units
December 7-9, 2018, Thessaloniki, Greece

 ε ζρέζε κε ηηο εθβάζεηο ηεο εγεζίαο:
ηνπο Πίλαθεο 11, 12 θαη 13παξνπζηάδνληαη νη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ
εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο εθβάζεηο ηεο εγεζίαο.
Πίλαθαο 11: Καηαλνκή ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ (%) ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην
Πνιππαξαγνληηθφ Δξσηεκαηνιφγην Ζγεζίαο ησλ Bass&Avolio: Δθβάζεηο ηεο Ζγεζίαο (κεγαιχηεξε
πξνζπάζεηα)

Βθβάζεηο
ηεο
Δγεζίαο/
Αηάζηαζε

Βξψηεζε απφ ην
Πνιππαξαγνληηθφ
Βξσηεκαηνιφγην Δγεζίαο ησλ
Bass&Avolio

ρεηηθέο ζπρλφηεηεο (%)
Πνηέ

Μηα
θνξά
ζην
ηφζν

Μεξηθέο
θνξέο

Ώξθεηά
ζπρλά

πλήζσο,
αλ φρη
πάληα

39:
Καηαθέξλεη
λα
θάλσ
πεξηζζφηεξα απ‟ φηη ζα πεξίκελα
θη εγψ ν/ ε ίδηνο/ α

--

1,57%

4,71%

63,35%

30,37%

42: Ώπμάλεη ηελ επηζπκία κνπ γηα
επηηπρία

--

1,05%

4,19%

51,31%

43,46%

44: Ώπμάλεη ηελ πξνζπκία κνπ λα
πξνζπαζψ πεξηζζφηεξα

--

1,05%

3,14%

53,40%

42,41%

Μεγαιχηεξε
Πξνζπάζεηα

Ο Γηεπζπληήο/ ηξηα ζην ζρνιείν
κνπ …

Πίλαθαο 12: Καηαλνκή ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ (%) ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην
Πνιππαξαγνληηθφ Δξσηεκαηνιφγην Ζγεζίαο ησλ Bass&Avolio: Δθβάζεηο ηεο Ζγεζίαο
(απνηειεζκαηηθφηεηα)
Βθβάζεηο
ηεο
Δγεζίαο/
Αηάζηαζε

Βξψηεζε απφ ην
Πνιππαξαγνληηθφ
Βξσηεκαηνιφγην Δγεζίαο ησλ
Bass&Avolio

Πνηέ

Μηα
θνξά ζην
ηφζν

Μεξηθέο
θνξέο

Ώξθεηά
ζπρλά

πλήζσο,
αλ φρη
πάληα

37:
Ώληαπνθξίλεηαη
απνηειεζκαηηθά ζηηο αλάγθεο
κνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε
δνπιεηά

--

0,52%

2,62%

49,74%

47,12%

40:
Με
αληηπξνζσπεχεη
απνηειεζκαηηθά
ζηηο
πξντζηάκελεο αξρέο

--

1,05%

11,52%

29,84%

57,59%

43:
Ώληαπνθξίλεηαη
απνηειεζκαηηθά ζηηο απαηηήζεηο
ηνπ ζρνιείνπ

--

--

1,05%

42,93%

56,02%

45: Δγείηαη κηαο νκάδαο πνπ
είλαη απνηειεζκαηηθή

--

--

13,09%

61,78%

25,13%

Ο Γηεπζπληήο/
ζρνιείν κνπ …

Ώπνηειεζκαηηθφηεηα

ρεηηθέο ζπρλφηεηεο (%)

ηξηα

ζην
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Πίλαθαο 13: Καηαλνκή ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ (%) ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην
Πνιππαξαγνληηθφ Δξσηεκαηνιφγην Ζγεζίαο ησλ Bass&Avolio: Δθβάζεηο ηεο Ζγεζίαο (επραξίζηεζε απφ
ηελ εγεζία)
ρεηηθέο ζπρλφηεηεο (%)
Βθβάζεηο
ηεο
Δγεζίαο/
Αηάζηαζε

Βξψηεζε απφ ην
Πνιππαξαγνληηθφ
Βξσηεκαηνιφγην Δγεζίαο ησλ
Bass&Avolio
Ο Γηεπζπληήο/
ζρνιείν κνπ …

Βπραξί
ζηεζε
απφ ηελ
Δγεζία

38:
ηθαλνπνηεηηθέο
εγεζίαο

ηξηα

Μηα
θνξά
ζην
ηφζν

Μεξηθέο
θνξέο

Ώξθεηά
ζπρλά

πλήζσο,
αλ φρη
πάληα

--

0,52%

4,19%

48,69%

46,60%

--

--

2,09%

39,27%

58,64%

ζην

Υξεζηκνπνηεί
κεζφδνπο

41:
πλεξγαδφκαζηε
ηθαλνπνηεηηθφ ηξφπν

Πνηέ

κε

ηνλ Πίλαθα 14παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ ησλ θαζεγεηψλ ηνπ δείγκαηνο, ζε ζρέζε
κε ην ξφιν ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ ππεξεηνχλ ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε.
Πίλαθαο14: Καηαλνκή ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ (%) ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ εξψηεζε γηα ηε ζρέζε ηεο
εγεζίαο ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε
Δγεζία/
Αηάζηαζε

Βξσηήζεηο

ρεηηθέο ζπρλφηεηεο (%)
ρεδφλ
πνηέ

πάληα

Μεξηθέο
θνξέο

πρλά

Πνιχ
πρλά

ρεδφλ
πάληα

--

2,09%

6,81%

39,27%

19,37%

32,46%

--

2,62%

36,65%

11,52%

24,61%

24,61%

--

1,05%

2,09%

33,51%

41,88%

21,47%

Βπαγγεικαηηθή Ώλάπηπμε

Ο δηεπζπληήο/ ηξηα
ζην ζρνιείν κνπ …
1. Βμαζθαιίδεη φηη νη
ελδνζρνιηθέο
δξαζηεξηφηεηεο
πνπ
παξαθνινπζνχλ
νη
εθπαηδεπηηθνί
ζπκβαδίδνπλ κε ηνπο
ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ
2. Τπνζηεξίδεη
ηε
ρξήζε
ζηελ
ηάμε
πξαθηηθψλ- δεμηνηήησλ
πνπ απνθηήζεθαλ θαηά
ηε
δηάξθεηα
ελδνυπεξεζηαθήο
θαηάξηηζεο
3. Βμαζθαιίδεη
ηε
ζπκκεηνρή
ηνπ
ζπλφινπ
ησλ
εθπαηδεπηηθψλ
ζε
ζεκαληηθέο
ελδνζρνιηθέο
δξαζηεξηφηεηεο
4. Δγείηαη
παξαθνινπζεί

ή
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ελδνζρνιηθέο
δηδαθηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο
ζρεηηθέο
κε
θαηάξηηζε

0,52%

2,62%

27,23%

19,37%

47,12%

3,14%

--

1,05%

3,66%

8,90%

36,13%

50,26%

ηελ

5. Τπνζηεξίδεη ελεξγά
ηελ εθαξκνγή ηδεψλ
θαη
δξαζηεξηνηήησλ
ζηελ
ηάμε,
πνπ
απνθηήζεθαλ θαηά ηε
ζπκκεηνρή
ησλ
εθπαηδεπηηθψλ
ζε
επηκνξθσηηθά
πξνγξάκκαηα

ηνλ Πίλαθα 15παξνπζηάδνληαη νη κέζνη φξνη θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ ζηπι εγεζίαο θαη ησλ
εθβάζεσλ ηεο εγεζίαο.
Πίλαθαο 15: Πεξηγξαθηθά κέηξα γηα ηελ εγεζία θαη ηελ έθβαζε ηεο εγεζίαο

θαη Έθβαζε

Δγεζία

Μεηαβιεηέο

Αηαζηάζεηο

Κιίκαθα

Μέζε Σηκή

Σππηθή Ώπφθιηζε

Μεηαζρεκαηηζηηθή
Δγεζία

0- 4

3,01

0,391

πλαιιαθηηθή
Δγεζία

0- 4

2,23

0,752

Δγεζία LaissezFaire

0- 4

0,43

0,566

0- 4

3,53

0,560

Έθβαζε ηεο Δγεζίαο

Κιίκαθα: 0: Πνηέ, 1: Μηα θνξά ζην ηφζν, 2: Μεξηθέο θνξέο, 3: Ώξθεηά ζπρλά, 4: πλήζσο, αλ φρη
πάληα
ηνλ Πίλαθα 16παξνπζηάδνληαη νη κέζνη φξνη θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ
ζην ξφιν εο εγεζίαο ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
Πίλαθαο 16: Πεξηγξαθηθά κέηξα αλαθνξηθά κε ην ξφιν ηεο εγεζίαο ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ

Βπαγγεικαηη
θή
Ώλάπηπμε

Δγεζία θαη

Μεηαβιεηέο

Αηαζηάζεηο
Ο Αηεπζπληήο/ληξηα ζην ζρνιείν κνπ
εμαζθαιίδεη φηη νη ελδνζρνιηθέο
δξαζηεξηφηεηεο ζπκβαδίδνπλ κε ηνπο
ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ
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Μέζε
Σηκή

Σππηθή
Ώπφθιηζε

1- 6

4,73

1,055
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Ο Αηεπζπληήο/ληξηα ζην ζρνιείν κνπ
ππνζηεξίδεη ηε ρξήζε ζηελ ηάμε
πξαθηηθψλ-δεμηνηήησλ
πνπ
απνθηήζεθαλ ζηελ θαηάξηηζε

1- 6

4,32

1,268

1- 6

4,81

0,833

Ο Αηεπζπληήο/ληξηα ζην ζρνιείν κνπ
εγείηαη ή παξαθνινπζεί ελδνζρνιηθέο
δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο

1- 6

4,19

0,994

Ο Αηεπζπληήο/ληξηα ζην ζρνιείν κνπ
ππνζηεξίδεη ελεξγά ηελ εθαξκνγή
ηδεψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζηε ηάμε

1- 6

5,31

0,861

Ο Αηεπζπληήο/ληξηα ζην ζρνιείν κνπ
εμαζθαιίδεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ
ζπλφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε
ζεκαληηθέο
ελδνζρνιηθέο
δξαζηεξηφηεηεο

Κιίκαθα: 1: ρεδφλ πνηέ, 2: πάληα, 3: Μεξηθέο θνξέο, 4: πρλά, 5: Πνιχ ζπρλά, 6: ρεδφλ πάληα
5.2 ηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο
5.2.1 Έιεγρνη ζπζρεηίζεσλ αλάκεζα ζην θχιν, ζηελ ειηθία θαη ζηελ πξνυπεξεζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κε
ηηο απφςεηο ηνπο γηα ην ζηπι εγεζίαο πνπ πηνζεηεί ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο ηνπο κνλάδαο
ηνλ Πίλαθα 17 παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε (ρξήζε ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο
Spearman κε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,01) γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο ειέγρνπ
(θχιιν, ειηθία, πξνυπεξεζία) ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηηο απφςεηο ηνπο αλαθνξηθά κε ην ζηπι εγεζίαο πνπ
πηνζεηεί ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηελ νπνία ππεξεηνχλ. Δ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία έδεημε φηη:
- ην θχιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ δε ζρεηίδεηαη κε ηηο απφςεηο ηνπο γχξσ απφ ην ζηπι εγεζίαο πνπ πηνζεηείηαη ζηε
ζρνιηθή κνλάδα πνπ ππεξεηνχλ (ξ=0,885>0,01 γηα ηε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία, ξ=0,986>0,01 γηα ηε
ζπλαιιαθηηθή εγεζία, ξ=0,376>0,01 γηα ηελ πξνο απνθπγή εγεζία θαη ξ=0,609>0,01 γηα ηηο εθβάζεηο ηεο
εγεζίαο).
- Δ ειηθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ δε ζρεηίδεηαη κε ηηο απφςεηο ηνπο πεξί ηνπ ζηπι εγεζίαο πνπ πηνζεηείηαη ζηε
ζρνιηθή κνλάδα (ξ=0,792>0,01 γηα ηε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία, ξ=0,464>0,01 γηα ηε ζπλαιιαθηηθή εγεζία,
ξ=0,120>0,01 γηα ηελ πξνο απνθπγή εγεζία θαη ξ=0,073>0,01 γηα ηηο εθβάζεηο ηεο εγεζίαο).
- Σα ρξφληα ππεξεζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ εθπαίδεπζε, δε ζρεηίδνληαη κε ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηε
κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία (ξ=0,077>0,01), γηα ηε ζπλαιιαθηηθή εγεζία (ξ=0,314>0,01) θαη γηα ηηο εθβάζεηο ηεο
εγεζίαο (ξ=0,365>0,01). Φαίλεηαη, σζηφζν, φηη ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε (0,213) αλάκεζα ζηα ρξφληα
ππεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ πξνο απνθπγή εγεζία πνπ εθαξκφδεηαη
απφ ην δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (ξ=0,003<0,01).
Πίλαθαο 17: Έιεγρνο ζπζρεηίζεσλ θαηά Spearman αλάκεζα ζην θχιν, ηελ ειηθία θαη ηα ρξφληα
ππεξεζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηηο απφςεηο ηνπο γηα ην ζηπι εγεζίαο πνπ πηνζεηείηαη απφ ηνπο
δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ ηνπο
Correlations
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Υξφληα
ππεξεζ
ίαο
ζηελ
εθπαίδε
πζε
ζπλνιη
Φχιν Διηθία
θά
Spearman'
Φχιν
Correlation 1,00 -,122
,061
s
Coefficient
0
rho
Sig. (2.
,093
,401
tailed)
N
191
190
190
Διηθία
Correlation -,122 1,000 ,540**
Coefficient
Sig. (2,093
.
,000
tailed)
N
190
190
189
Υξφληα
Correlation ,061 ,540** 1,000
ππεξεζίαο Coefficient
ζηελ
Sig. (2,401 ,000
.
εθπαίδεπζ
tailed)
ε
N
190
189
190
ζπλνιηθά
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Μεηα
ζρεκα
Δγεζί
ηηζηηθ
α
ή
πλαιιαθ Laiss Βθβάζεηο
εγεζί
ηηθή
ezηελ
α
εγεζία
Faire εγεζίαο
,011
,001
,064
-,037
,885

,986

,376

,609

191
-,019

191
-,053

191
,113

191
-,130

,792

,464

,120

,073

190
,129

190
-,074

190
,213**

190
-,066

,077

,314

,003

,365

190

190

190

190

5.2.2 Σν πνζνζηφ ηεο δηαθχκαλζεο ησλ ηερληθψλ επαγγεικαηηθήο κάζεζεο ζην ζρνιείν θαη ησλ
δξαζηεξηνηήησλ επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο, πνπ εξκελεχεηαη απφ ηηο κνξθέο εγεζίαο
Δ ζηαηηζηηθή αλάιπζε πνπ αθνξά ζηελ αμηνπνίεζε ηερληθψλ επαγγεικαηηθήο κάζεζεο ζην ζρνιείν θαη
ην ξφιν ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο θαίλεηαη ζηνπο Πίλαθεο 18, 19, 20. Ώπφ ηνπο πίλαθεο θαίλεηαη φηη ν ζπληειεζηήο
πνιιαπιήο πξνζαξκνγήο ηζνχηαη κε R=0,647 θαη ν ζπληειεζηήο πνιιαπινχ πξνζδηνξηζκνχ ηζνχηαη κε
R2=0,418 θαη δείρλεη ην πνζνζηφ ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ (κνξθέο εγεζίαο) απφ ηελ
εμαξηεκέλε (ηερληθέο επαγγεικαηηθήο κάζεζεο). Ώπηφ ζεκαίλεη πσο ην 41,8% ησλ ηερληθψλ επαγγεικαηηθήο
κάζεζεο ζην ζρνιείν εξκελεχεηαη απφ ηηο κνξθέο εγεζίαο πνπ αθνινπζεί ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.
Οη ηηκέο F=33,397 θαη sig<0,001 δείρλνπλ πσο ππάξρεη γξακκηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ κνξθψλ εγεζίαο θαη ησλ
ηερληθψλ επαγγεικαηηθήο κάζεζεο ζην ζρνιείν. Ώπφ ηνλ ηειεπηαίν πίλαθα θαίλεηαη πσο ε κεηαζρεκαηηζηηθή
εγεζία (p<0,05), ε ζπλαιιαθηηθή εγεζία (p<0,05) θαη νη εθβάζεηο ηεο εγεζίαο (p<0,05) επεξεάδνπλ ζηαηηζηηθά
ηηο ηερληθέο επαγγεικαηηθήο κάζεζεο ζην ζρνιείν γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.
Πίλαθαο 18: Αμηνπνίεζε ηερληθψλ επαγγεικαηηθήο κάζεζεο ζην ζρνιείν θαη ζρνιηθή εγεζία
Model Summary

Model
1

R
,647a

R Square
,418

Adjusted R Square
,405

Std. Error of the
Estimate
,383

a. Predictors: (Constant), Βθβάζεηο ηελ εγεζίαο, πλαιιαθηηθή εγεζία, Δγεζία Laissez-Faire,
Μεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία
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Πίλαθαο 19: Αμηνπνίεζε ηερληθψλ επαγγεικαηηθήο κάζεζεο ζην ζρνιείν θαη ζρνιηθή εγεζία
ANOVAa
Model
1

Regression

Sum of Squares
19,561

df
4

Mean Square
4,890

F
33,397

Sig.
,000b

Residual
27,235
186
,146
Total
46,796
190
a. Dependent Variable: Ώμηνπνίεζε ηερληθψλ επαγγεικαηηθήο κάζεζεο
b. Predictors: (Constant), Βθβάζεηο ηελ εγεζίαο, πλαιιαθηηθή εγεζία, Δγεζία Laissez-Faire,
Μεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία
Πίλαθαο 20: Αμηνπνίεζε ηερληθψλ επαγγεικαηηθήο κάζεζεο ζην ζρνιείν θαη ζρνιηθή εγεζία
Coefficientsa
Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
2,804
,263

Model
1
(Constant)

Standardized
Coefficients
Beta

Μεηαζρεκαηηζηηθή
,240
,084
,189
εγεζία
πλαιιαθηηθή εγεζία
-,436
,039
-,661
Δγεζία Laissez-Faire
-,055
,058
-,063
Βθβάζεηο ηελ εγεζίαο
-,312
,066
-,352
a. Dependent Variable: Ώμηνπνίεζε ηερληθψλ επαγγεικαηηθήο κάζεζεο

t
10,661

Sig.
,000

2,866

,005

-11,100
-,959
-4,706

,000
,339
,000

Δ ζηαηηζηηθή αλάιπζε πνπ αθνξά ζηε ζρέζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο κε ηε
ζρνιηθή εγεζία, παξνπζηάδεηαη ζηνπο Πίλαθεο 21, 22 θαη 23. Ώπφ ηνπο πίλαθεο θαίλεηαη φηη ν ζπληειεζηήο
πνιιαπιήο πξνζαξκνγήο ηζνχηαη κε R=0,439 θαη ν ζπληειεζηήο πνιιαπινχ πξνζδηνξηζκνχ ηζνχηαη κε
R2=0,193 θαη δείρλεη ην πνζνζηφ ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ (κνξθέο εγεζίαο) απφ ηελ
εμαξηεκέλε (δξαζηεξηφηεηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο). Ώπηφ ζεκαίλεη πσο ην 19,3% ησλ δξαζηεξηνηήησλ
επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο εξκελεχεηαη απφ ηηο κνξθέο εγεζίαο πνπ αθνινπζεί ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο. Οη ηηκέο F=11,105 θαη sig<0,001 δείρλνπλ πσο ππάξρεη γξακκηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ κνξθψλ εγεζίαο
θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο. Ώπφ ηνλ ηειεπηαίν πίλαθα θαίλεηαη πσο ε
κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία (p<0,05), ε ζπλαιιαθηηθή εγεζία (p<0,05) θαη νη εθβάζεηο ηεο εγεζίαο (p<0,05)
επεξεάδνπλ ζηαηηζηηθά ηηο δξαζηεξηφηεηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
Πίλαθαο 21: Γξαζηεξηφηεηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο θαη ζρνιηθή εγεζία
Model Summary

Model
1

R
,439a

R Square
,193

Adjusted R Square
,175

Std. Error of the
Estimate
,419

a. Predictors: (Constant), Βθβάζεηο ηελ εγεζίαο, πλαιιαθηηθή εγεζία, Δγεζία Laissez-Faire,
Μεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία
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Πίλαθαο 22: Γξαζηεξηφηεηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο θαη ζρνιηθή εγεζία
ANOVAa
Model
1

Regression

Sum of Squares
7,786

df
4

Mean Square
1,946

F
11,105

Sig.
,000b

Residual
32,602
186
,175
Total
40,387
190
a. Dependent Variable: Αξαζηεξηφηεηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο
b. Predictors: (Constant), Βθβάζεηο ηελ εγεζίαο, πλαιιαθηηθή εγεζία, Δγεζία Laissez-Faire,
Μεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία

Πίλαθαο 23: Γξαζηεξηφηεηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο θαη ζρνιηθή εγεζία
Coefficientsa
Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
2,393
,288

Model
1
(Constant)

Standardized
Coefficients
Beta

Μεηαζρεκαηηζηηθή
,215
,092
εγεζία
πλαιιαθηηθή εγεζία
-,239
,043
Δγεζία Laissez-Faire
-,102
,063
Βθβάζεηο ηελ εγεζίαο
-,329
,073
a. Dependent Variable: Αξαζηεξηφηεηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο
6.

t
8,316

Sig.
,000

,182

2,349

,020

-,390
-,125
-,400

-5,559
-1,606
-4,532

,000
,110
,000

πδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο

χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο, θαίλεηαη φηη νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ
ελζσκαηψλνπλ αξθεηά ζπρλά ζηνλ ηξφπν πνπ δηνηθνχλ ην κεηαζρεκαηηζηηθφ ζηπι εγεζίαο. Σα εξεπλεηηθά
ηεθκήξηα δείρλνπλ φηη ηα κεηαζρεκαηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρνιηθψλ εγεηψλ, δηαζέηνπλ έληνλα
ραξαθηεξηζηηθά θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ πξνθαινχλ εμηδαληθεπκέλε επηξξνή. Οη δηεπζπληέο πξνβάιινπλ
ζπλεξγαηηθφ πξνθίι θαη επηδηψθνπλ ηε ζπλεξγαζία ησλ θαζεγεηψλ ηνπ ζρνιείνπ, ηνπο εκθπζνχλ αίζζεκα
νκαδηθφηεηαο θαη ζπιινγηθήο απνζηνιήο θαη ηνπο εκπλένπλ πξνο ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλνπ/σλ ζθνπνχ/ψλ.
Βπηδεηθλχνπλ αίζζεκα δχλακεο θαη απηνπεπνίζεζεο ζθεπηφκελνη ηηο εζηθέο ζπλέπεηεο ησλ απνθάζεσλ πνπ
ιακβάλνπλ θαη θάπνηνη απφ απηνχο αλαθέξνληαη ζηηο δηθέο ηνπο αμίεο θαη πεπνηζήζεηο. Πεηπραίλνπλ έηζη λα
θεξδίδνπλ ηελ εθηίκεζε θαη ην ζεβαζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ ηνπο (Παπάδνγινπ, 2016;
ΐαζηιεηάδνπ & Αηεξσλίηνπ, 2014).
ΐαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο νη δηεπζπληέο εκπλένπλ θαη παξαθηλνχλ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο είλαη ν ελζνπζηαζκφο, ε νξακαηηθή δηάζεζε θαη ε βεβαηφηεηα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ
έρνπλ ηεζεί. Οη αηζηφδνμεο αλαθνξέο ηνπο γηα ην κέιινλ είλαη θάπσο πεξηνξηζκέλεο ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα
ραξαθηεξηζηηθά. Εδηαίηεξα έληνλε εκθαλίδεηαη θαη ε πξνζπάζεηά ηνπο λα ελεξγνπνηήζνπλ ηηο λνεηηθέο
ηθαλφηεηεο ησλ πθηζηακέλσλ ηνπο κέζα απφ ηελ επαλεμέηαζε θξίζηκσλ δεηεκάησλ. Παξάιιεια, ηνπο
πξνηξέπνπλ ε επαλεμέηαζε απηή λα γίλεηαη κε λένπο ηξφπνπο πξνζέγγηζεο ππφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο.
Κάηη ηέηνην θαίλεηαη λα κελ είλαη πάληνηε εθηθηφ γηα ηνπο ίδηνπο, κηα θαη ην απνζπγθεληξσηηθφ εθπαηδεπηηθφ
ζχζηεκα ζπρλά δελ επηηξέπεη ελαιιαθηηθέο παξεκβάζεηο. ε πνιχ θαιά επίπεδα βξίζθεηαη θαη ην
εμαηνκηθεπκέλν ελδηαθέξνλ ησλ ζρνιηθψλ εγεηψλ πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ζρνιείσλ πνπ δηεπζχλνπλ. Οη
δηεπζπληέο αθηεξψλνπλ ρξφλν ζην λα θαζνδεγνχλ ηνπο θαζεγεηέο, βνεζψληαο ηνπο λα αλαπηχζζνπλ ηηο
δπλαηφηεηέο ηνπο θαη αληηκεησπίδνληάο ηνπο σο απηφλνκεο πξνζσπηθφηεηεο. Ίζσο φρη φκσο πάληνηε σο άηνκα
κε δηαθνξεηηθέο αλάγθεο, ηθαλφηεηεο θαη θηινδνμίεο. Ώπφ ηα πξνεγνχκελα θαίλεηαη φηη νη ζρνιηθνί εγέηεο
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ρξεζηκνπνηνχλ ηε δχλακε ηεο επηξξνήο ηνπο θαη επηθεληξψλνληαη φρη ηφζν ζηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο δνκέο αιιά
ζηνπο αλζξψπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάδνληαη θαη ζηελ αιιαγή ηεο θνπιηνχξαο ηνπ ζρνιείνπ. Ώλαδχεηαη
έηζη κία δπλακηθή πνπ επλνεί ηελ ππνζηεξηθηηθή ζπλεξγαζία θαη ην ζηνραζηηθφ δηάινγν. Σα ζηνηρεία απηά
απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά ησλ νξγαληζκψλ πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνη ζηε δηαξθή βειηίσζε. Δ εθαξκνγή
ηνπ κεηαζρεκαηηζηηθνχ ζηπι εγεζίαο εληζρχεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζρνιείσλ κέζα απφ ηελ αλάδεημε
θαηλνηνκηψλ, ηελ εμσζηξέθεηα, ηε καρεηηθφηεηα, ηελ εζηίαζε ζηηο ιεπηνκέξεηεο θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζην
αλζξψπηλν δπλακηθφ, ζηελ νκάδα θαη ζην απνηέιεζκα. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ δηαηππψζεθαλ ζηελ παξνχζα
παξάγξαθν ζπλάδνπλ απνιχησο κε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ αθνξά ζηηο δηαζηάζεηο ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο πνπ
επλννχλ ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Bass, 1985; Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2008;
Παπαθσλζηαληίλνπ, 2008; ΐαζηιεηάδνπ & Αηεξσλίηνπ, 2014; Παπάδνγινπ, 2016).
Δ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, έδεημε,επίζεο, φηη ε εθπαηδεπηηθή εγεζία ελζσκαηψλεη
κεξηθέο θνξέο θαη ην ζπλαιιαθηηθφ ζηπι εγεζίαο. Σν κεηαζρεκαηηζηηθφ θαη ην ζπλαιιαθηηθφ ζηπι εγεζίαο
κπνξνχλ λα ζπλππάξρνπλ κέζα ζηελ ίδηα ζρνιηθή κνλάδα, ελδερνκέλσο ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ εθαξκνγήο
(Bass, 1985; Παπάδνγινπ, 2016). Ώπφ ηα εξεπλεηηθά ηεθκήξηα πξνθχπηεη φηη ε εθπαηδεπηηθή ζπλαιιαθηηθή
εγεζία, ζπλήζσο παίξλεη ηε δηάζηαζε ηεο ακνηβήο κε βάζε ηελ επίδνζε. Ώπηφ ζεκαίλεη, φηη νη ζρνιηθνί εγέηεο
θαζνδεγνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πξνο ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ πνπ έρεη ζέζεη ην ζρνιείν,
αλαζέηνληαο ζπγθεθξηκέλνπο ξφινπο ζηνλ θαζέλαλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή θαη επηβξαβεχνληάο ηνπο εθφζνλ
επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί (Bass, 1985). χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, ηφζν ε ελεξγεηηθή
θαη‟ εμαίξεζε εγεζία φζν θαη ε παζεηηθή θαη‟ εμαίξεζε εγεζία ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ απφ ηνπο
ζρνιηθνχο εγέηεο. Έηζη κε βάζε ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ, νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ δελ παξεκβαίλνπλ
δηνξζσηηθά (ή ηηκσξεηηθά) ζε πεξίπησζε ιάζνπο ελφο εθπαηδεπηηθνχ, νχηε πεξηκέλνπλ λα αλαθχςνπλ
πξνβιήκαηα πξνθεηκέλνπ λα δξάζνπλ εθ ησλ πζηέξσλ (Παπάδνγινπ, 2016). Δ ζπλαιιαθηηθή εγεζία σο κέξνο
ηνπ εγεηηθνχ πξνθίι ελφο ζρνιηθνχ εγέηε, αληηθεηκελνπνηεί ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί δεκηνπξγψληαο
ζπλζήθεο ζηαζεξέο θαη ειεγρφκελεο (Παπάδνγινπ, 2016). Μπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη εμηζνξξνπεηηθά
απνξξνθψληαο ηνπο θξαδαζκνχο θαηά ηε κεηάβαζε απφ κία θαηάζηαζε ζε κία λέα, χζηεξα απφ κία
κεηαζρεκαηηζηηθή δηαδηθαζία. Δ ζηάζκηζε ηνπ θνηλνχ ζπκθέξνληνο κε ηα επηκεξηζκέλα αηνκηθά ζπκθέξνληα
κπνξεί λα απνηειέζεη ην γλψκνλα απηήο ηεο εμηζνξξφπεζεο (Bass, 1985; Παπάδνγινπ, 2016).
ε πνιχ ρακειά επίπεδα θπκαίλεηαη θαη ε εθαξκνγή ηεο πξνο απνθπγή εγεζίαο απφ ηνπο δηεπζπληέο
ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Οη δηεπζπληέο δελ απνθεχγνπλ ηελ εκπινθή ηνπο ζε ζεκαληηθά δεηήκαηα, ιακβάλνπλ
έγθαηξα απνθάζεηο θαη δίλνπλ ιχζεηο ζηα επείγνληα δεηήκαηα, δειψλνληαο ηελ παξνπζία ηνπο, φπνηε ηνπο
δεηεζεί. Οη δηαζηάζεηο ησλ εθβάζεσλ ηεο εγεζίαο εκθαλίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο κε πνιχ πςειά
πνζνζηά αλά εξψηεζε. Οη ζεηηθέο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε φια ηα ζρεηηθά εξσηήκαηα θπκαίλνληαη ζε
πνζνζηά άλσ ηνπ 86%. Χο εθ ηνχηνπ, ε έθβαζε ηεο εγεζίαο ζην ζχλνιφ ηεο πεξηγξάθεηαη απφ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ζε πνιχ ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα. Οη ζρνιηθνί εγέηεο σζνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ζρνιείσλ
ηνπο λα ππεξβνχλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο, ηξνθνδνηψληαο ηελ επηζπκία ηνπο γηα πξνζπάζεηα θαη εληζρχνληαο ηελ
πίζηε ηνπο γηα επηηπρία. Καηαθέξλνπλ λα εγνχληαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ κε ηξφπν απνηειεζκαηηθφ,
αληαπνθξηλφκελνη ζηηο αλάγθεο ηνπ θαη εθπξνζσπψληαο ην απνηειεζκαηηθά ζηηο πξντζηάκελεο αξρέο.
Αηαηεξνχλ άξηηα επίπεδα ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θαζεγεηέο ρξεζηκνπνηψληαο ηθαλνπνηεηηθέο κεζφδνπο εγεζίαο.
Ώπφ ηελ ελ γέλεη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, πξνθχπηεη φηη ππάξρεη νπζηαζηηθή επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ πνπ ππεξεηνχλ, πάλσ ζε δεηήκαηα ζηνρνζεζίαο,
πξνζδνθηψλ, ζπκβηβαζκψλ θαη επξχηεξσλ απαηηήζεσλ ζε εξγαζηαθφ επίπεδν.
Σα εξεπλεηηθά επξήκαηα δείρλνπλ, φηη ην θχιν θαη ε ειηθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ δε ζρεηίδνληαη κε ηηο
απφςεηο ηνπο αλαθνξηθά κε ην ζηπι εγεζίαο πνπ εθαξκφδεηαη ζηε ζρνιηθή κνλάδα πνπ ππεξεηνχλ, γηα ηε
κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία, ηε ζπλαιιαθηηθή εγεζία, γηα ηηο εθβάζεηο ηεο εγεζίαο θαη γηα ηελ πξνο απνθπγή
εγεζία. Σα ρξφληα ππεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε δε ζρεηίδνληαη κε ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε
ην ζηπι εγεζίαο πνπ εθαξκφδεηαη ζηε ζρνιηθή κνλάδα φζνλ αθνξά ζηε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία, ηε
ζπλαιιαθηηθή εγεζία θαη ηηο εθβάζεηο ηεο εγεζίαο. Αηαπηζηψλεηαη, σζηφζν, ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο πξνυπεξεζίαο
κε ηελ πξνο απνθπγή εγεζία. ε ζπκθσλία κε ηελ εξεπλεηηθή αλαζθφπεζε πνπ έγηλε γηα ηηο αλάγθεο ηεο
παξνχζαο εξγαζίαο, νη εθπαηδεπηηθνί είλαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθνί κε ηελ εγεζία ηνπ ζρνιείνπ ηνπο ζε ζέκαηα
πνπ αθνξνχλ ζηε κάζεζε ησλ καζεηψλ, ηε δηθή ηνπο κάζεζε αιιά θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ζρνιείνπ
(Αεκεξηδή & Μπαγάθεο, 2006). ηε κεγάιε ηνπο πιεηνςεθία ηνπο νη εθπαηδεπηηθνί εκπηζηεχνληαη ηνπο
ζρνιηθνχο ηνπο εγέηεο θαη αηζζάλνληαη φηη κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζε απηνχο θαη λα ππνινγίδνπλ ζηελ αξσγή
ηνπο ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε επίζεκε πνιηηεία δειψλεη απνχζα (Μπαξαιφο, 2006). Με ηνλ ίδην ηξφπν
εκπηζηεχνληαη ηφζν ηα αμηνινγηθά ηνπο θξηηήξηα φζν θαη ηνλ θαζνδεγεηηθφ ηνπο ξφιν (Μαθξνπνχινπ, 2014;
Μπνχηζθνπ & Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2014).
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Γηα ηε ζρέζε ηεο εγεζίαο κε ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε αλάιπζε ησλ
δεδνκέλσλ έδεημε φηη νη ζπκκεηέρνληεο, ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνπο δηεπζπληέο ηνπο
ζηνλ ηνκέα απηφ. Φαίλεηαη φηη νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, πνιχ ζπρλά εμαζθαιίδνπλ ψζηε νη
ελδνζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ παξαθνινπζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί λα ζπκβαδίδνπλ κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ
ζρνιείνπ (ην 91,1% ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζαλ φηη απηφ ζπκβαίλεη απφ ζπρλά έσο ζρεδφλ πάληα ζην
ζρνιείν ηνπο). Οη δηεπζπληέο εμαζθαιίδνπλ,επίζεο, πνιχ ζπρλά, ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζπλφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ζε ζεκαληηθέο ελδνζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο (ην 96,86% ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζαλ φηη απηφ ζπκβαίλεη
απφ ζπρλά έσο ζρεδφλ πάληα ζην ζρνιείν ηνπο). Βπίζεο, νη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα
εθπαηδεπηηθψλ δείρλνπλ, φηη νη δηεπζπληέο πνιχ ζπρλά ππνζηεξίδνπλ ηελ εθαξκνγή ζηελ ηάμε, ηδεψλ θαη
δξαζηεξηνηήησλ πνπ απνθηήζεθαλ απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα (ην
95,29% ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζαλ φηη απηφ ζπκβαίλεη απφ ζπρλά έσο ζρεδφλ πάληα ζην ζρνιείν ηνπο).
Παξάιιεια, απφ ηελ αλάιπζε ησλ εξεπλεηηθψλ επξεκάησλ πξνθιππηεη, φηη ε εγεζία ηνπ ζρνιείνπ ππνζηεξίδεη
ζπρλά ηε ρξήζε ζηελ ηάμε, πξαθηηθψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ απνθηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα
ελδνυπεξεζηαθήο θαηάξηηζεο (ην 60,74% ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζαλ φηη απηφ ζπκβαίλεη απφ ζπρλά έσο
ζρεδφλ πάληα ζην ζρνιείν ηνπο). πσο επίζεο ζπρλά, ν ίδηνο ν δηεπζπληήο εγείηαη ή παξαθνινπζεί
ελδνζρνιηθέο δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ θαηάξηηζε (ην 69,63% ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζαλ
φηη απηφ ζπκβαίλεη απφ ζπρλά έσο ζρεδφλ πάληα ζην ζρνιείν ηνπο).
7.

πκπεξάζκαηα θαη Πξνηάζεηο

ΐαζηθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ θαη ησλ ζηάζεσλ
εθπαηδεπηηθψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ Ν. Ώηηηθήο, ηφζν αλαθνξηθά κε ηηο
πξαθηηθέο εγεζίαο πνπ πηνζεηνχλ νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ ηνπο κνλάδσλ, φζν θαη κε ην βαζκφ ζχλδεζεο ησλ
κνξθψλ εγεζίαο/ κνληέισλ δηνίθεζεο πνπ πηνζεηνχλ νη δηεπζπληέο κε ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή αξρψλ θαη
ηερληθψλ επαγγεικαηηθήο κάζεζεο ζην ζρνιείν θαη δξαζηεξηνηήησλ επαγγεικαηηθήο ηνπο αλάπηπμεο. Ώπφ ηα
επξήκαηα ηα έξεπλαο πξνθχπηεη, φηη νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ πηνζεηνχλ αξθεηά ζπρλά ζηνλ ηξφπν πνπ
δηνηθνχλ ην κεηαζρεκαηηζηηθφ ζηπι εγεζίαο, ην νπνίν ζπλήζσο παίξλεη ηε δηάζηαζε ηεο ακνηβήο κε βάζε ηελ
επίδνζε, ελψ κεξηθέο θνξέο πηνζεηνχλ θαη ην ζπλαιιαθηηθφ ζηπι εγεζίαο. Βπηπξφζζεηα, πξνθχπηεη φηη ηφζν ε
ελεξγεηηθή θαη‟ εμαίξεζε εγεζία φζν θαη ε παζεηηθή θαη‟ εμαίξεζε εγεζία ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κηθξφηεξν
βαζκφ απφ ηνπο ζρνιηθνχο εγέηεο, ελψ ζε πνιχ ρακειά επίπεδα θπκαίλεηαη θαη ε εθαξκνγή ηεο πξνο απνθπγή
εγεζίαο απφ ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ ηνπο κνλάδσλ. Παξάιιεια, πξνθχπηεη φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ κνξθψλ εγεζίαο θαη ησλ ηερληθψλ επαγγεικαηηθήο κάζεζεο αιιά θαη ησλ
δξαζηεξηνηήησλ επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, δηαπηζηψλεηαη φηη ε
κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία, ε ζπλαιιαθηηθή εγεζία θαη νη εθβάζεηο ηεο εγεζίαο επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ
εθαξκνγή ηερληθψλ επαγγεικαηηθήο κάζεζεο ζην ζρνιείν θαη δξαζηεξηνηήησλ επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ.
Βπηπξφζζεηα, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ πηνζεηνχλ ζε
ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ην κεηαζρεκαηηζηηθφ ζηπι εγεζίαο θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ην ζπλαιιαθηηθφ ζηπι
εγεζίαο. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη ζρνιηθνί εγέηεο ηζνξξνπνχλ αλάκεζα ζηα δχν απηά ζηπι εγεζίαο, δείρλεη λα
ηθαλνπνηεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ζρνιείσλ ηνπο, θάηη ην νπνίν πξνθχπηεη θαη απφ ηηο πςειέο κέζεο ηηκέο ζηηο
δηαζηάζεηο ησλ εθβάζεσλ ηεο εγεζίαο. Δ πξνο απνθπγήλ εγεζία δελ πηνζεηείηαη απφ ηνπο δηεπζπληέο ησλ
ζρνιείσλ. Οη δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ εθαξκφδνπλ έλα κνληέιν δηνίθεζεο πνπ δηέπεηαη απφ
δεκνθξαηηθέο αξρέο ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ζηεξίδεηαη ζηελ άπνςε ηνπ επαγγεικαηία εηδηθνχ (εθπαηδεπηηθνχ)
θαη φρη ζηε ζέζε εμνπζίαο, ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ πηνζεηεί θνηλέο αμίεο ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ
θνηλσλία θαη φινη νη εθπαηδεπηηθνί κεηέρνπλ ζην κεξίδην πνπ ηνπο αλαινγεί, ζηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ
αλαβάζκηζε ηνπ ζρνιείνπ ηνπο.
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Δ Αηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο (ΑΟΠ) απνηειεί κία δηνηθεηηθή πξνζέγγηζε πνπ δηαθέξεη ζεκαληηθά
απφ ηα παξαδνζηαθά κνληέια δηνίθεζεο. Δ εθαξκνγή ηεο ζηελ εθπαίδεπζε ζεσξείηαη πσο ζπκβάιιεη ζηελ
αλαγθαία εθπαηδεπηηθή αλακφξθσζε, κεηψλεη ηελ ζπαηάιε ρξεκαηηθψλ πφξσλ θαη απμάλεη ηελ
παξαγσγηθφηεηα. πσο θάζε δηνηθεηηθφ κνληέιν, ε ΑΟΠ, κε ηνλ έληνλα αλζξσπνθεληξηθφ ηεο ραξαθηήξα,
επεξεάδεη θαη ηε Αηνίθεζε Ώλζξψπηλσλ Πφξσλ (ΑΏΠ). Δ παξνχζα έξεπλα επηρεηξεί λα ραξηνγξαθήζεη ηηο
ζηάζεηο θαη ηηο απφςεηο δηεπζπληψλ δηαθφξσλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ, ζε κία πξνζπάζεηα εμαγσγήο
ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηηο πξαθηηθέο ηεο ΑΏΠ πνπ αθνινπζνχληαη ζην ρψξν ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο
θαη θαηά πφζν απηέο ζπγθιίλνπλ κε ηε ΑΏΠ νιηθήο πνηφηεηαο.
Δ πξσηνγελήο έξεπλα πινπνηήζεθε κε εξσηεκαηνιφγην ζην νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο (70 δηεπζπληέο
εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ πάζεο θχζεσο απφ ηηο νπνίεο 53% ηδησηηθέο θαη 47% δεκφζηεο) θιήζεθαλ λα
απαληήζνπλ ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε θαη ην ζρεδηαζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπο κνλάδαο θαη ηνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ πνπ ην ζηειερψλεη, θαζψο θαη γηα ηε γλψκε ηνπο αλαθνξηθά κε ηέζζεξα ζηξαηεγηθά ζεκεία ζηηο
δηαδηθαζίεο ηεο δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο αλζξψπηλσλ πφξσλ (επηινγή, αμηνιφγεζε, ακνηβέο/επηβξάβεπζε
θαη αλάπηπμε/εθπαίδεπζε).
Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ φηη ε πιεηνςεθία ησλ δηεπζπληψλ εζηηάδεη ζηελ παξνρή
πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ κε ζηφρν πξσηίζησο ηα ζεηηθά εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα (π.ρ. επηηπρία ζηηο εμεηάζεηο)
θαη φρη ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε (γνλείο, καζεηέο), πξνζαλαηνιηζκφο πνπ δελ ζπλάδεη κε ηε ΑΟΠ.
Βπηπιένλ νη δηεπζπληέο δίλνπλ βάζε ζηελ πξφιεςε ησλ πξνβιεκάησλ παξά ζηελ αληηκεηψπηζή ηνπο (γεγνλφο
ζεηηθφ, θαζψο απνηειεί βαζηθφ άμνλα ηεο ΑΟΠ), έρνπλ ξφιν ζπληνληζηηθφ, εκπιέθνπλ ην πξνζσπηθφ ζηε ιήςε
απνθάζεσλ, ζεσξνχλ ζεηηθή ηε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηέινο δηράδνληαη ζε
ζρέζε κε ηελ εκπινθή ησλ πειαηψλ ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ πνηνηηθψλ ζηφρσλ. Ώλαθνξηθά κε ηηο ζηξαηεγηθέο
δηαδηθαζίεο ζηε ΑΟΠ αλζξψπηλσλ πφξσλ ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη: γηα ηελ επηινγή ησλ ππαιιήισλ
ζεσξνχληαη ζεκαληηθφηεξα ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά παξά ηα ηππηθά πξνζφληα, ελψ ππάξρεη δηραζκφο γηα ην
θαηά πφζν ζα πξέπεη λα εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία απηή θαη φζνη ζα ζπλεξγαζηνχλ κε ηνλ ππνςήθην. Δ
αμηνιφγεζε ησλ εξγαδνκέλσλ δείρλεη λα έρεη σο αληηθείκελν ηελ απφδνζε ησλ δηδαθηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, ελψ ε εκπινθή ησλ πειαηψλ ζε απηή ηε δηαδηθαζία δηράδεη ηνπο εξσηεζέληεο. Οη αηνκηθέο
επηβξαβεχζεηο βξίζθνπλ ζχκθσλνπο ηνπο δηεπζπληέο, ελψ κε ηηο ρξεκαηηθέο ακνηβέο θαίλεηαη λα δηαθσλνχλ
θάζεηα. ζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ, ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ πσο πξαγκαηνπνηείηαη
εθπαίδεπζε/θαηάξηηζε θπξίσο γηα ηε βειηίσζε ησλ δηδαθηηθψλ δεμηνηήησλ, γεγνλφο πνπ δείρλεη πσο ε
εθπαίδεπζε έρεη ζθνπφ ηα θαιχηεξα εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα θαη δελ δίλεη έκθαζε ζε άιινπο πνιχ
ζεκαληηθνχο ηνκείο πνπ επηθέξνπλ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ελφο νξγαληζκνχ.
Ώπνζθνπψληαο ζηε βειηίσζε ησλ πξαθηηθψλ θαη ηνπ ηξφπνπ εθαξκνγήο ηεο ΑΏΠ νιηθήο πνηφηεηαο
ζηηο ηδησηηθέο θαη δεκφζηεο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνηείλνπλ εζηίαζε ζηελ
αλάγθε γηα επηκφξθσζε ησλ φζσλ δηεπζχλνπλ κία εθπαηδεπηηθή κνλάδα επάλσ ζηε ΑΏΠ νιηθήο πνηφηεηαο θαη
ζηελ θαηαλφεζε ηεο κεγάιεο ζεκαζίαο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ελφο
νξγαληζκνχ.
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Λέμεηο-θιεηδηά: Αηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο (ΑΟΠ), Αηνίθεζε Ώλζξψπηλσλ Πφξσλ (ΑΏΠ),
εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο, ζηξαηεγηθέο δηαδηθαζίεο.

ΔΗΑΓΧΓΖ
Δ ΑΟΠ απνηειείκηα λέα πξνζέγγηζε δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζηνρεχεη ζηε κεγηζηνπνίεζε ηεο
ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ κέζσ ζπλερνχο βειηίσζεο φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη δηαδηθαζηψλ (Kapiki, 2012).
Αελ είλαη ιίγνη, φκσο, απηνί πνπ δηαηχπσζαλ ηελ άπνςε πσο νη αξρέο θαη νη πξαθηηθέο ηεο κπνξνχλ λα
εθαξκνζηνχλ θαη ζηελ εθπαίδεπζε, θαζψο ζεψξεζαλ πσο ζα ζπκβάιιεη ζηελ αλαγθαία εθπαηδεπηηθή
αλακφξθσζε, ζα κεηψζεη ηελ ζπαηάιε ησλ ρξεκαηηθψλ πφξσλ θαη ζα απμήζεη ηελ παξαγσγηθφηεηα (Pourrajab
et al., 2011). πσο αλαθέξεη ε Μπξίληα (2008), ε ΑΟΠ ζηελ εθπαίδεπζε έρεη σο ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ
αλαγθψλ ησλ καζεηψλ, ηε δηαξθή βειηίσζε ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο, ηελ ελίζρπζε ησλ καζεηψλ θαη ηελ
αλάιεςε επζπλψλ απφ απηνχο ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία, ζηελ νκαδηθφηεηα θαη ηε ζπκκεηνρή φισλ γηα ηελ
εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ.
Ώπφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη εκθαλήο ε ζεκαζία πνπ έρεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ην επξχηεξν
πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ ζηελ εθαξκνγή ηεο ΑΟΠ. Έηζη είλαη θπζηθφ νη παξαδνζηαθέο πξαθηηθέο ΑΏΠ λα κελ
είλαη ζε ζέζε λα ζπκβαδίζνπλ κε ηελ έιεπζε ηεο ΑΟΠ θαη λα ρξήδνπλ αλαζεψξεζεο, θαζψο ππφ ην πξίζκα ηεο
ΑΟΠ κεηαβάιινληαη νη ξφινη, φρη κφλν ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά θαη ησλ πξντζηακέλσλ (Cardy & Dobbins,
1996), ζηελ πεξίπησζε ηεο εθπαίδεπζεο, ησλ δηεπζπληψλ. Ώξθεηέο έξεπλεο έρνπλ δείμεη πσο ε εθαξκνγή ηεο
ΑΏΠ Οιηθήο Πνηφηεηαο επηθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ αληίιεςε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ εξγαζία ηνπο,
απμάλνληαο ηελ ηθαλνπνίεζε θαη ηελ αθνζίσζή ηνπο (Boselie & van der Wiele, 2002; Karia & Asaari, 2006),
νδεγψληαο έηζη, ζηε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ.
Δ εθαξκνγή ηεο ΑΏΠ Οιηθήο Πνηφηεηαο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, φκσο, ζπγθεθξηκέλα, απνηειεί έλα
αληηθείκελν έξεπλαο γηα ην νπνίν δελ ππάξρεη επαξθήο βηβιηνγξαθία, παξφιν πνπ ηα νθέιε ηεο ΑΏΠ Οιηθήο
Πνηφηεηαο ζε εηαηξηθά πεξηβάιινληα έρνπλ κειεηεζεί θαηά θφξνλ αλά ηηο δεθαεηίεο. ηελ παξνχζα κειέηε,
γίλεηαη κία πξνζπάζεηα λα απνζαθεληζηνχλ κέζα απφ ηε βηβιηνγξαθία, ηα ζηξαηεγηθά ζεκεία ηεο ΑΏΠ Οιηθήο
Πνηφηεηαο, εθ πξψηεο, θαη έπεηηα, πην ζπγθεθξηκέλα, απηά ηεο ΑΏΠ Οιηθήο Πνηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε.
ην πιαίζην απηφ δηεμήρζε κία έξεπλα κε ζθνπφ ηελ ζθηαγξάθεζε ησλ απφςεσλ ησλ δηεπζπληψλ θαη
ησλ πξαθηηθψλ ΑΏΠ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο.
Πξφθεηηαη γηα κία έξεπλα πνζνηηθή κε πνηνηηθέο κεηαβιεηέο θαη ην εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε
ζπιινγή δεδνκέλσλ είλαη ην εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν απνηειείηαη απφ 23 εξσηήζεηο πνπ απαληήζεθαλ επάλσ
ζε κία ηεηξάβαζκε θιίκαθα ηχπνπ Likert. Σν εξσηεκαηνιφγην ζηάιζεθε ειεθηξνληθά ζε ζρνιεία δηαθφξσλ
βαζκίδσλ ζηελ Βιιάδα αιιά θαη ζε θξνληηζηήξηα θαη ΕΒΚ.

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ
θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη λα πξνζδηνξηζηεί ε ζηάζε ησλ δηεπζπληψλ δηαθφξσλ εηδψλ
εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ, σο πξνο ηηο πξαθηηθέο ηεο Αηνίθεζεο Ώλζξψπηλνπ Απλακηθνχ Οιηθήο Πνηφηεηαο ζηελ
Βιιάδα ηνπ 2018. Οη επηκέξνπο ζηφρνη ηεο κειέηεο είλαηλα δηεξεπλεζνχλ ηα εμήο δεηήκαηα: α) Δ θηινζνθία
πνπ εθαξκφδεη θάζε δηεπζπληήοζηε κνλάδα πνπ δηνηθεί θαη ε ζέζε ηνπ Ώλζξψπηλνπ Απλακηθνχ ζε απηήλ, θαη β)
Δάπνςε ησλ δηεπζπληψλ γηα ηηο πξαθηηθέο ΑΏΠ Οιηθήο Πνηφηεηαο.
Γηα ηελ επίηεπμεηνπ παξαπάλσ ζθνπνχ, γίλεηαη κία πξνζπάζεηα απνθσδηθνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη
ηεο γεληθφηεξεο θηινζνθίαο ηεο εγεζίαο ηεο θάζε κνλάδαο, απέλαληη ζηνπο πειάηεο ηεο, εζσηεξηθνχο θαη
εμσηεξηθνχο. Ώθφκε, ε έξεπλα εζηηάδεη ζε ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο απνζθνπψληαο ζηνλ εληνπηζκφ ησλ
πξαθηηθψλ ησλ νπνίσλ γίλεηαη ρξήζε ζηε δηεθπεξαίσζε ησλ βαζηθφηεξσλ θαη θνηλψλ ιεηηνπξγηψλ γηα ηδησηηθέο
θαη δεκφζηεο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο θαη ζηε δηεξεχλεζε ηεο άπνςεο πνπ έρνπλ νη δηεπζπληέο ζηνλ ηξφπν
εθαξκνγήο ηεο ΑΏΠ Οιηθήο Πνηφηεηαο γηα απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο.
Βπνκέλσο ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο ζπλνςίδνληαη σο εμήο: (Β1) Πνηα είλαη ε θηινζνθία
ηνπ θάζε δηεπζπληή θαη ηεο κνλάδαο πνπ δηνηθεί θαη πνηα είλαη ε ζέζε ηνπ Ώλζξψπηλνπ Απλακηθνχ ζε απηήλ;
(Β2) Πνηα είλαη ε γλψκε ησλ δηεπζπληψλ γηα ηηο πξαθηηθέο ΑΏΠ Οιηθήο Πνηφηεηαο;
Έρνληαο ζέζεη ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο ην επφκελν βήκα είλαην ζρεδηαζκφο ηεο, νξίδνληαο αξρηθά ην
είδνο ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαη αθνινχζσο ηηο ππφινηπεο παξακέηξνπο. Δ κειέηε απηή
πξαγκαηνπνίεζε κηα έξεπλα πξσηνγελή, κηα θαη έρνπλ ζπιιερζεί λέα ζηνηρεία κέζσ έξεπλαο πνπ ζρεδηάζηεθε
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θαη δηεμήρζε κε απνθιεηζηηθφ γλψκνλα ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ, θαζψο απφ ηε δεπηεξνγελή
έξεπλα δελ πξνέθπςαλ εξγαζίεο κε ηνπο ίδηνπο ζηφρνπο.
Δ παξνχζα έξεπλα πηνζεηεί κία θαζαξά πνζνηηθή κεζνδνινγία, αθνχ ζηνρεχεη ζηε ζπιινγή
αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ζα πξνζθέξνπλ πνζνηηθή ζεψξεζε ησλ ζηάζεσλ πνπ δηαηεξνχλ νη δηεπζπληέο ησλ
εθάζηνηε εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ πνπ αθνινπζνχλ. εκαληηθφ είλαη λα ιεθζεί ππφςηλ ε
θχζε ησλ κεηαβιεηψλ πνπ κεηξψληαη. Ο φξνο «κεηαβιεηή» αλαθέξεηαη ζε έλαλ φξν ή ραξαθηεξηζηηθφ πνπ
κπνξεί λα επσκηζηεί δηαθνξεηηθέο ηηκέο ή θαηεγνξίεο (Johnson & Christensen, 2008). Παξφιν πνπ νη
κεηαβιεηέο ζα απνθέξνπλ πνζνηηθά δεδνκέλα κέζσ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, πνπ απνηειεί ην εξγαιείν ηεο
έξεπλαο απηήο, νη πεξηζζφηεξεο κεηαβιεηέο είλαη πνηνηηθέο, θαζψο αλαθέξνληαη ζε απφςεηο θαη ζηάζεηο θαη δελ
είλαη αξηζκεηηθέο.
Οη Rugg & Petre (2007) αλαθέξνπλ πσο ην εξσηεκαηνιφγην απνηειεί έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα λα
κεηξήζεη θαλείο πφζν δηαδεδνκέλν είλαη θάηη θαη γηα λα ζπγθεληξψζεη βνεζεηηθά δεδνκέλα. Έρεη ηε δπλαηφηεηα
λα ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο γηα ππνθεηκεληθά ραξαθηεξηζηηθά ζε ηππνπνηεκέλε κνξθή θαη έηζη θαζίζηαηαη
πνιχηηκν εξγαιείν γηα αλαηξνθνδφηεζε.Γηα ηελ παξνχζα έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε έλα εξσηεκαηνιφγην ζην
νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαλ λα απαληήζνπλ θαηά πφζν ζπκθσλνχζαλ κε ηα ιεγφκελα ηνπ θάζε
εξσηήκαηνο επάλσ ζε κία θιίκαθα Likert. Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ 23 εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο
δίλεηαη δπλαηφηεηα απάληεζεο απφ 1: πκθσλψ απφιπηα έσο 4: Αηαθσλψ απφιπηα. Σα ηέζζεξα ζεκεία
ζεσξνχληαη πην θαηάιιεια γηα εξσηεζέληεο κηθξήο ειηθίαο θαη γηα απηνχο πνπ έρνπλ ρακειά θίλεηξα λα
ζπκπιεξψζνπλ έλα εξσηεκαηνιφγην, θαζψο αλάινγεο θιίκαθεο είλαη εχθνιεο ζηελ θαηαλφεζε θαη απαηηνχλ
ιηγφηεξε πξνζπάζεηα λα απαληεζνχλ (Nemoto & Beglar, 2013). Ο ιφγνο επηινγήο ηεο ηεηξάβαζκεο θιίκαθαο
ήηαλ ε απνθπγή ηεο νπδεηεξφηεηαο. πρλά νη ζπκκεηέρνληεο θαηαθεχγνπλ ζε απηήλ ψζηε λα απνθχγνπλ κία
αθξαία απάληεζε. Κάηη ηέηνην φκσο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αδπλακία θαηαγξαθήο ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ
απφςεσλ ηνπ εξσηεζέληνο θαη λα επεξεάζεη ηελ αμηνπηζηία ησλ ζπκπεξαζκάησλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ
(Παπαδεκεηξίνπ θ.α., 2001).
Σν εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο απεπζχλζεθε ζε δηεπζπληέο εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ πάζεο θχζεσο.
Χο πιεζπζκφο κίαο έξεπλαο νξίδεηαη ην ηκήκα ηνπ επξχηεξνπ ζπλφινπ ππνθεηκέλσλ γηα ην νπνίν εμάγνληαη
ζπκπεξάζκαηα, ην νπνίν ζπγθεληξψλεη ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ ζεσξνχληαη ππνςήθηα γηα ην ζρεκαηηζκφ
δείγκαηνο (Γαθεηξφπνπινο, 2015). ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηνλ πιεζπζκφ ηεο έξεπλαο απνηεινχλ φινη νη
δηεπζπληέο δεκνζίσλ ή ηδησηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ ζηελ Βιιάδα.
Βχινγε ππφζεζε απνηειεί ην φηη φζν πεξηζζφηεξα εξσηεκαηνιφγηα ζπκπιεξσζνχλ, ηφζν ην θαιχηεξν
γηα ηελ εθάζηνηε έξεπλα. πσο αλαθέξνπλ, φκσο, νη Rugg & Petre (2007), ηα εξσηεκαηνιφγηα πξέπεη λα είλαη
φζα ρξεηάδεηαη, αθνχ πέξα απφ έλα ζεκείν, ζα ζπαηαινχληαη απιψο ρξφλνο θαη πφξνη. ΐαζηθφηεξνο ζηφρνο
είλαη λα πεξηνξηζηνχλ νη θζίλνπζεο απνδφζεηο θαη κία δηαδηθαζία ηπραίαο επηινγήο απφ έλα δεηγκαηνιεπηηθφ
πιαίζην, ην νπνίν φζν κεγαιψλεη ν αξηζκφο ηνπο ζα δίλεη φιν θαη πην επαλαιακβαλφκελα απνηειέζκαηα, κπνξεί
λα ηηο πεξηνξίζεη ζεκαληηθά. χκθσλα κε ηνλ Γαθεηξφπνπιν (2015), επηθξαηεί κία παξαλφεζε φζνλ αθνξά ην
κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο, πσο δειαδή απηφ ζα πξέπεη λα απνηειεί έλα ζπγθεθξηκέλν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ. Κάηη
ηέηνην, φκσο δελ ηζρχεη, θαζψο νη πιεζπζκνί πνπ θαιείηαη λα εξεπλήζεη έλαο εξεπλεηήο θνηλσληθψλ επηζηεκψλ
είλαη, ή ζεσξνχληαη, άπεηξνη. Βπνκέλσο, παξφιν πνπ ην δείγκα πνπ ζα ζπιιερζεί ζα απνηειεί έλα ζπγθεθξηκέλν
πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ, φπνην θαη λα είλαη ην κέγεζφο ηνπ, έρεη αμία θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ψζηε λα
ππνινγηζηνχλ αληηπξνζσπεπηηθά ζηαηηζηηθά.
Χο δεηγκαηνιεπηηθφ πιαίζην νξίδεηαη έλαο θαηάινγνο (ζρεδφλ) νιφθιεξνπ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο έξεπλαο
θαη κπνξεί λα κελ είλαη πάληνηε δηαζέζηκνο. Γηα λα εθαξκνζηεί, φκσο, κία ηπραία θαη ζπζηεκαηηθή
δεηγκαηνιεςία, ην δεηγκαηνιεπηηθφ πιαίζην είλαη αλαγθαίν (Γαθεηξφπνπινο, 2015). ηελ παξνχζα έξεπλα
ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηαθνξεηηθά δεηγκαηνιεπηηθά πιαίζηα γηα θάζε ηχπν κνλάδαο ή βαζκίδαο. Ώλαιπηηθφηεξα,
γηα ηηο πεξηθέξεηεο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο επηιέρζεθαλ αληίζηνηρα ηα πξψηα δχν
απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθηπαθήο αλαδήηεζεο θαη απεζηάιεζαλ εξσηεκαηνιφγηα ειεθηξνληθά, ζε φιεο ηηο
ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο ησλ ζρνιείσλ ηεο θάζε πεξηθέξεηαο. πγθεθξηκέλα απεζηάιεζαλ εξσηεκαηνιφγηα ζε
φια ηα εγγεγξακκέλα ζρνιεία ηεο Πξσηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο Ννκνχ Βπβνίαο θαη Ρνδφπεο θαη ζε απηά ηεο
Αεπηεξνβάζκηαο Ννκνχ Αξάκαο θαη Υαλίσλ. Με ηνλ ίδην ηξφπν επηιέρζεθε λα απνζηαινχλ εξσηεκαηνιφγηα
ζηνπο Αεκνηηθνχο Παηδηθνχο ηαζκνχο ησλ Αήκσλ Πέιιαο θαη Ρφδνπ. ζνλ αθνξά ηα Φξνληηζηήξηα Μέζεο
Βθπαίδεπζεο, έγηλε κία ηπραία επηινγή Ννκψλ απφ ηνλ θαηάινγν ηεο Οκνζπνλδίαο Βθπαηδεπηηθψλ Φξνληηζηψλ
Βιιάδνο θαη απεζηάιεζαλ θαη πάιη εξσηεκαηνιφγηα ζε νιφθιεξε ηε ιίζηα ηνπ θάζε Ννκνχ θαη ζπγθεθξηκέλα
ζην Ννκφ Κηιθίο, Δκαζίαο, Άξηαο θαη Διείαο. ρεηηθά κε ηα Εδησηηθά Βθπαηδεπηηθά Κέληξα, επηιέρζεθαλ
ηπραία απφ ηελ ειεθηξνληθή ιίζηα ηνπ Υξπζνχ Οδεγνχ θάζε ηξίηε εγγξαθή απφ θάζε ζειίδα αλαδήηεζεο ζηε
βάζε δεδνκέλσλ ηεο ζειίδαο. Γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ ηνπο δηεπζπληέο Κέληξσλ Ξέλσλ Γισζζψλ
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(ΚΞΓ), ην εξσηεκαηνιφγην αλαξηήζεθε κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηε δηαρείξηζε, ζε κία θιεηζηή παλειιήληα
νκάδα ηδηνθηεηψλ ΚΞΓ. Σέινο ην εξσηεκαηνιφγην ζηάιζεθε κέζσ ηεο Γξακκαηείαο ηνπ ΠΜ Οξγάλσζεο θαη
Αηνίθεζεο Βθπαηδεπηηθψλ Μνλάδσλ ηνπ ΏΣΒΕΘ ζε φινπο ηνπο δηεπζπληέο πνπ ην παξαθνινπζνχλ. Απζηπρψο ε
ζπλεξγαζία κε ηνλ χλδεζκν Βιιεληθψλ Εδησηηθψλ ρνιείσλ δελ πξνρψξεζε θαη δελ ζπιιέρζεθαλ ζηνηρεία απφ
ηα ηδησηηθά ζρνιεία ηεο Βιιάδνο, θαζψο δελ απαληήζεθε θαλέλα εξσηεκαηνιφγην απφ φζα ζηάιζεθαλ
κεκνλσκέλα.

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ - ΤΕΖΣΖΖ
Γηα ηελ επεμεξγαζία, αλάιπζε θαη απεηθφληζε ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε απνθιεηζηηθά ε
"ζνπίηα" Microsoft Office. Οη απαληήζεηο ζπιιέρζεθαλ απφ ηηο "θφξκεο Google" θαη κεηαθέξζεθαλ ζε έλα
αξρείν Microsoft Excel. Αεκηνπξγήζεθε κία θαξηέια γηα θάζε εξψηεζε. Δ θάζε κία απφ απηέο ηηο θαξηέιεο
πεξηέρεη ηηο απαληήζεηο, ηνλ πίλαθα ζπρλνηήησλ θαη ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ, θαζψο θαη ην δηάγξακκα πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη θχξηεο κεηαβιεηέο ηεο πξσηνγελνχο έξεπλαο νη νπνίεο είλαη
φιεο πνηνηηθέο.
 Απνζαθήληζε ησλ ζηφρσλ, ησλ πξαθηηθψλ θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπο, πνπ αθνξνχλ ηελ νξγάλσζε θαη ηνλ
ζρεδηαζκφ εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ.Δ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ, ζέηεη σο πξψην
ζηφρν ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπο ηελ παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ ζπγθέληξσζε ην 98,5% ησλ ζεηηθψλ
απαληήζεσλ, έλαληη ηνπ 85,7% πνπ ζπγθέληξσζαλ ηα ζεηηθά εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα θαη ηνπ 77,1% ηεο
ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε. Βάλ θαη κηθξή ε δηαθνξά αλάκεζα ζηα πνζνζηά, γίλεηαη εκθαλέο πσο δίλεηαη
βαξχηεηα ζηηο πνηνηηθέο ππεξεζίεο απφ ηελ πιεπξά ησλ δηεπζπληψλ θαη ην γεγνλφο φηη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ
πειάηε έξρεηαη 3ε(αλ θαη ην πνζνζηφ παξακέλεη πςειφ) δείρλεη πσο ε πιεηνςεθία ησλ δηεπζπληψλ ησλ
ζρνιηθψλ κνλάδσλ πξνζαλαηνιίδεη ηηο πνηνηηθέο ηεο ππεξεζίεο πεξηζζφηεξν πξνο ηα εθπαηδεπηηθά
απνηειέζκαηα απ‟ φηη ζηνλ πειάηε, πξνζαλαηνιηζκφο πνπ δελ ζπλάδεη κε ηε ΑΟΠ.
Βπηπιένλ, ην 95,7% ησλ δηεπζπληψλ δίλεη βάζε ζηελ πξφιεςε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ είλαη πηζαλφ λα
πξνθχςνπλ ζηε κνλάδα παξά ζηελ αληηκεηψπηζή ηνπο, γεγνλφο ζεηηθφ, θαζψο απνηειεί βαζηθφ άμνλα ηεο ΑΟΠ
θαηην 78,6% αληηκεησπίδεη ην ξφιν ηνπ σο ζπληνληζηηθφ θαη δηεπθνιπληηθφ. ην 70% ησλ κνλάδσλ, ην
πξνζσπηθφ ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. ε ζρέζε κε ηελ εκπινθή ησλ πειαηψλ (γνλείο,
καζεηέο, θ.ιπ.) ζηνλ θαζνξηζκφ πνηνηηθψλ ζηφρσλ νη απφςεηο ησλ δηεπζπληψλ δηράδνληαη (56% ζπκθσλεί, ελψ
44% δηαθσλεί). Σα αξθεηά κεγάια πνζνζηά φζσλ δηαθψλεζαλ κε ηηο δχν παξαπάλσ πξαθηηθέο δείρλνπλ πσο,
παξφιν πνπ νη πεξηζζφηεξνη ηελ εθαξκφδνπλ, κία κεγάιε κεξίδα ησλ δηεπζπληψλ δελ ζεσξεί απαξαίηεηε ηελ
εκπινθή ησλ πειαηψλ (εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ) ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο δηνίθεζεο, γεγνλφο πνπ εγείξεη
εξσηήκαηα γηα ην πφζν έηνηκνη είλαη νη δηεπζπληέο λα δηνηθήζνπλ πνηνηηθά ην Ώλζξψπηλν Απλακηθφ ηνπο θαη λα
πηνζεηήζνπλ ηελ, απαξαίηεηε γηα ηε ΑΟΠ, εμσζηξέθεηα ηνπ νξγαληζκνχ ηνπο.
 ηξαηεγηθέο δηαδηθαζίεο ζηε ΓΟΠ αλζξσπίλσλ πφξσλ.εκαληηθά θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή θαη ηελ
πξφζιεςε πξνζσπηθνχ, ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ δηεπζπληψλ ζεσξνχληαη ηα εμήο: πνηνηηθά
ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε νκαδηθφηεηα, ε επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ε πξσηνβνπιία (97,2% - Πίλαθαο
1),πξνυπεξεζία θαη πξνζφληα (75% - Αηάγξακκα 1). ηελ ηεξάξρεζε, ινηπφλ, ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, ε
πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ θαίλεηαη λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο αξρέο ηεο ΑΟΠ. ηελ εξψηεζε θαηά πφζν ζηε
δηαδηθαζία ηεο επηινγήο ζα πξέπεη λα έρνπλ ιφγν θαη φζνη ζα ζπλεξγαζηνχλ κε ηνλ ππνςήθην, ην 51,4% ηνπ
δείγκαηνο εκθαλίδνληαη αξλεηηθνί. Σν απνηέιεζκα απηφ εληζρχεη ηελ ππφζεζε πσο νη δηεπζπληέο ζηελ ειιεληθή
εθπαίδεπζε δελ θαίλνληαη λα είλαη έηνηκνη λα δηνηθήζνπλ πνηνηηθά ην Ώλζξψπηλν Απλακηθφ ηνπο θαη λα
ελζηεξληζηνχλ ηελ νκαδηθφηεηα θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξεζβεχεη ε ΑΟΠ.
Βαςικό κριτιριο κα πρζπει να είναι
ποιοτικά χαρακτθριςτικά όπωσ θ
ομαδικότθτα, θ επίλυςθ προβλθμάτων
& θ πρωτοβουλία

Υυχνότθτα

Υχετικι ςυχνότθτα %

υμφωνϊ απόλυτα
υμφωνϊ
Διαφωνϊ
Διαφωνϊ απόλυτα
Υφνολα

24
44
1
1
70

34.29%
62.86%
1.43%
1.43%
100%

Πίλαθαο 2
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Βαςικό κριτιριο κα πρζπει να είναι θ προχπθρεςία & τα προςόντα
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υχνότθτα

χετικι ςυχνότθτα %
Γηάγξακκα 1

ζνλ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ην 91% ηνπ δείγκαηνο απάληεζε φηη θχξηα θξηηήξηα
γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζήο ηνπο απνηεινχλ ην έξγν θαη νη εθπαηδεπηηθέο ηνπο κέζνδνη.χκθσλα κε ηηο
αξρέο ηεο ΑΟΠ, παξφιν πνπ ε αμηνιφγεζε απφδνζεο απνηειεί ακθηιεγφκελε επηινγή, εάλ πηνζεηεζεί, ζα πξέπεη
λα έρεη έλαλ πνιχπιεπξν ραξαθηήξα θαη λα κελ εζηηάδεη κφλν ζηελ απφδνζε εξγαζίαο θαη ζηα απνηειέζκαηα
(Jimenez & Martinez-Costa, 2009). Δ άπνςε απηή δείρλεη φηη νη δηεπζπληέο δίλνπλ έκθαζε ζηα ζαθή
επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη δεμηφηεηεο, γεγνλφο πνπ δελ βξίζθεη ζχκθσλε ηε ΑΟΠ. ηελ εξψηεζε αλ
ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζα πξέπεη λα εκπιέθνληαη θαη νη πειάηεο (γνλείο, καζεηέο) θαη νη ζπλάδειθνη,
έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ δηεπζπληψλ (50%) δελ ην ζεσξεί απαξαίηεην, γεγνλφο πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε
ηηο πεπνηζήζεηο ηεο ΑΟΠ θαζψο δελ πξνσζεί νχηε ηελ ελδπλάκσζε ηνπ ξφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νχηε δείρλεη
έκπξαθηα ηελ αθνζίσζε ζηνλ πειάηε.
Σα απνηειέζκαηα γηα ηηο ακνηβέο θαηεπηβξαβεχζεηοησλ εξγαδνκέλσλ είλαη φηη: ην 81% ηνπ δείγκαηνο
ζεσξεί ηηο αηνκηθέο επηβξαβεχζεηο πην απνηειεζκαηηθέο (γεγνλφο πνπ αληηηίζεηαη ζην πλεχκα ηεο ΑΟΠ, φπνπ νη
αηνκηθέο επηβξαβεχζεηο ζεσξνχληαη επηβιαβείο γηα ηελ νκαδηθφηεηα θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο), ελψ ην 69%
δηαθσλεί φηη απνηειεζκαηηθφηεξε επηβξάβεπζε είλαη ε ρξεκαηηθή (ζηάζε ε νπνία βξίζθεη ζχκθσλε ηε ΑΟΠ,
θαζψο ζεσξείηαη πσο ε ρξεκαηηθή επηβξάβεπζε απνπξνζαλαηνιίδεη απφ ηνπο πνηνηηθνχο ζηφρνπο ην πξνζσπηθφ
θαη ζηξέθεη ηελ πξνζνρή ηνπο ζην απνηέιεζκα).ηελ εξψηεζε αλ ζα πξέπεη λα επηβξαβεχνληαη ε ζπλεξγαζία, ε
πξσηνβνπιία θαη ε θαηλνηνκηθή πξνζέγγηζε ησλ πξνβιεκάησλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, ην 94% ησλ δηεπζπληψλ
απάληεζε ζεηηθά, ην νπνίν δείρλεη φηη δίλεηαη πεξηζζφηεξε ζεκαζία ζε άιιεο πιεπξέο ηνπ πξνζσπηθνχ, πέξαλ
ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεζκάησλ, γεγνλφο πνπ ζπλάδεη κε ηε ΑΟΠ, θαζψο νη αμίεο απηέο ζα πξέπεη λα
δηέπνπλ ην πξνζσπηθφ ψζηε λα επηηεπρζεί ε Οιηθή Πνηφηεηα.
ε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ, ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη πξαγκαηνπνηείηαη
επηκφξθσζε ζηα εμήο ζέκαηα (ηα νπνία ζεσξνχληαη αλαγθαία γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο Οιηθήο Πνηφηεηαο): α) ηηο
κειινληηθέο εμειίμεηο κε ζηφρν ηελ πνηνηηθή εθπαίδεπζε (81,5% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζαλ πσο ην πξνζσπηθφ
ηνπο επηκνξθψλεηαη ζπρλά πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε), β) ηε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ιήςεο απνθάζεσλ,
επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη ζπλεξγαζίαο (ην 57% δήισζε πσο αλάινγε εθπαίδεπζε ιακβάλεη ζπρλά ρψξα ζηελ
εθπαηδεπηηθή κνλάδα πνπ δηνηθνχλ - Αηάγξακκα 2), θαη γ) ηε δηακφξθσζε κηαο εηαηξηθήο θνπιηνχξαο κε
πξνζαλαηνιηζκφ ηελ πνηφηεηα (ην 57,1% ζπκθψλεζε κε ηε δήισζε απηή). Σα απνηειέζκαηα απηά δείρλνπλ
πσο, ελψ ιακβάλνπλ ρψξα επηκνξθψζεηο ζε φια ηα παξαπάλσ πεδία, είλαη θαλεξή ε πξνηίκεζε πνπ δείρλνπλ νη
δηεπζπληέο ζηελ αλάπηπμε ησλ δηδαθηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο θαη φρη ηφζν ζηα ππφινηπα δπν
αληηθείκελα, ζηα νπνία, ζε παξφκνην πνζνζηφ, θαίλεηαη λα κε δίλεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία απφ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο.Καη ελψ θαίλεηαη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη νη δεμηφηεηεο πέξαλ ηεο
δηδαζθαιίαο λα είλαη επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ πξφζιεςε ελφο αηφκνπ, δελ θαίλεηαη λα γίλνληαη
πξνζπάζεηεο απφ έλα κεγάιν πνζνζηφ κνλάδσλ λα θαιιηεξγεζνχλ θαη λα αλαπηπρζνχλ, ελψ ε δηακφξθσζε
εηαηξηθήο θνπιηνχξαο θαίλεηαη λα ζεσξείηαη, απφ έλα αλάινγα κεγάιν πνζνζηφ, δεπηεξεπνχζεο ζεκαζίαο.

1110

1st International Congress on Management of Educational Units
December 7-9, 2018, Thessaloniki, Greece

Σο προςωπικό εκπαιδεφεται ςυχνά για τθ βελτίωςθ των δεξιοτιτων λιψθσ
αποφάςεων, επίλυςθσ προβλθμάτων και ςυνεργαςίασ
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Γηάγξακκα 9

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ&ΠΡΟΣΑΔΗ
Δ παξνχζα έξεπλα είρε σο ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ησλ ζηάζεσλ πνπ ηεξνχλ νη δηεπζπληέο δηαθφξσλ
εηδψλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ απέλαληη ζηε ΑΏΠ Οιηθήο Πνηφηεηαο. Καηά κέζν φξν ηα άηνκα πνπ απάληεζαλ
ην εξσηεκαηνιφγην βξίζθνληαη ζηε δηνίθεζε εδψ θαη 10,7 έηε θαη ν κέζνο φξνο ειηθίαο ηνπο είλαη ηα 46,4 έηε.
πλνιηθά νη δηεπζπληέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ θαίλεηαη λα ζηνρεχνπλ πεξηζζφηεξν ζηηο πνηνηηθέο
ππεξεζίεο θαη ζηα ζεηηθά εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα, θαη δεπηεξεπφλησο ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε,
γεγνλφο πνπ βξίζθεη ηε ΑΟΠ αληίζεηε. Δ εκπινθή ησλ πειαηψλ ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ πνηνηηθψλ ζηφρσλ ηνπο
δίραζε ελψ ε εκπινθή ησλ εζσηεξηθψλ πειαηψλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ θάλεθε λα βξίζθεη ην κεγαιχηεξν
πνζνζηφ ζχκθσλν. Οη δηεπζπληέο ζεσξνχλ πσο δίλνπλ έκθαζε ζηελ πξφιεςε ησλ πξνβιεκάησλ θαη πσο έρνπλ
θπξίσο ζπληνληζηηθφ θαη δηεπθνιπληηθφ ξφιν. Γηα ηελ επηινγή ησλ ππαιιήισλ θάλεθε λα ζεσξνχλ
ζεκαληηθφηεξα ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο αηφκνπ παξά ηα ηππηθά ηνπ πξνζφληα, ελψ ππήξμε ζρεηηθφο
δηραζκφο γηα ην θαηά πφζν ζα πξέπεη λα εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία απηή θαη νη ππφινηπνη εξγαδφκελνη. Δ
αμηνιφγεζε ησλ εξγαδνκέλσλ δείρλεη λα έρεη σο αληηθείκελν ηελ απφδνζε ησλ δηδαθηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ελψ ε εκπινθή ησλ πειαηψλ ζε απηή ηε δηαδηθαζία δίραζε θαη πάιη ηνπο εξσηεζέληεο. Οη
αηνκηθέο επηβξαβεχζεηο βξίζθνπλ ζχκθσλνπο ηνπο δηεπζπληέο, ελψ κε ηηο ρξεκαηηθέο θαίλεηαη λα δηαθσλνχλ
θάζεηα θαη νη ζπκπεξηθνξέο πνπ πξνσζεί ε ΑΟΠ θαίλεηαη λα ζεσξνχληαη αληηθείκελν επηβξάβεπζεο ειάρηζηα
ηζρπξφηεξν απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο. ζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμεηνπ πξνζσπηθνχ κέζσ ηεο
εθπαίδεπζεο, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο πξαγκαηνπνηείηαη επηκφξθσζε γηα ηε βειηίσζε ησλ δηδαθηηθψλ
δεμηνηήησλ, ησλ δεμηνηήησλ ιήςεο απνθάζεσλ θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη γηα ηε δηακφξθσζε εηαηξηθήο
πνηνηηθήο θνπιηνχξαο, κε έληνλε έκθαζε ζην πξψην είδνο εθπαίδεπζεο, γεγνλφο πνπ δείρλεη πσο ε εθπαίδεπζε
ζην πιαίζην κίαο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο ζηελ Βιιάδα πξνζαλαηνιίδεηαη θπξίσο ζηηο ηππηθέο δεμηφηεηεο ησλ
εξγαδνκέλσλ, πηζαλφηαηα κε ζθνπφ ηα θαιχηεξα εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα θαη δελ δίλεη έκθαζε ζε άιινπο
πνιχ ζεκαληηθνχο ηνκείο πνπ επηθέξνπλ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ελφο νξγαληζκνχ.
Σα απνηειέζκαηα ηεο κνλνδηάζηαηεο αλάιπζεο ησλ απαληήζεσλ, άιινηε ζπλάδνπλ κε ηηο πξαθηηθέο
πνπ πξεζβεχεη ε ΑΏΠ Οιηθήο Πνηφηεηαο θαη άιινηε φρη. πγθεθξηκέλα, ε θηινζνθία πνπ δηέπεη ηελ πιεηνςεθία
ησλ εξσηεζέλησλ θαίλεηαη (απφ ηνπο ζηφρνπο,ηα αληηθείκελα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο αμηνιφγεζεο) λα έρεη σο
πξνζαλαηνιηζκφ ην απνηέιεζκα, άπνςε πνπ δελ πξνάγεη ηελ Οιηθή Πνηφηεηα. Οη αηνκηθέο επηβξαβεχζεηο
θαίλεηαη λα πξνηηκψληαη, πξαθηηθή δηαδεδνκέλε ζηελ παξαδνζηαθή ΑΏΠ, ε νπνία φκσο δελ πξνσζεί ηελ
νκαδηθφηεηα θαη έηζη ζα κπνξνχζε λα ππνζέζεη θαλείο πσο δελ ηεο δίλεηαη ε απαξαίηεηε, γηα ηε ΑΟΠ, ζεκαζία.
Σν γεγνλφο επίζεο πσο φζεο εξσηήζεηο αθνξνχλ ηε ζπκκεηνρή ησλ πειαηψλ ζε δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηεο
δηνίθεζεο βξήθαλ κεγάιν πνζνζηφ ησλ δηεπζπληψλ αληίζεην, εγείξεη εξσηήκαηα γηα ην θαηά πφζν, φλησο,
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αληηκεησπίδνπλ ην ξφιν ηνπο σο απιψο δηεπθνιπληηθφ θαη γηα ην θαηά πφζν είλαη έηνηκνη λα εθαξκφζνπλ ηηο
πξαθηηθέο ηεο ΑΏΠ Οιηθήο Πνηφηεηαο ε νπνία ελζαξξχλεη ηελ ελδπλάκσζε ηνπ ξφινπ ησλ εκπιεθνκέλσλ.
Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο δείρλνπλ ηηο πξαθηηθέο ηεο ΑΏΠ πνπ αθνινπζνχληαη απφ ηνπο
δηεπζπληέο λα κελ έρνπλ έλαλ ζαθή πξνζαλαηνιηζκφ. Γηα παξάδεηγκα, ελψ ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ
ππνςεθίσλ εθηηκψληαη θαηά ηελ επηινγή, δελ δίλεηαη βαξχηεηα ζηελ αλάπηπμή ηνπο θαη ελψ ε ηθαλνπνίεζε ηνπ
πειάηε ζεσξείηαη ζηφρνο γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ κνλάδσλ, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δελ ζεσξείηαη ζεκαληηθή ε
εκπινθή ηνπ ζηηο δηαδηθαζίεο. Σν γεγνλφο απηφ ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε γηα επηκφξθσζε ησλ φζσλ δηεπζχλνπλ
κία εθπαηδεπηηθή κνλάδα επάλσ ζηελ ΑΏΠ Οιηθήο Πνηφηεηαο θαη ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ
Ώλζξψπηλνπ Απλακηθνχ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ελφο νξγαληζκνχ.
Θα παξνπζίαδε πνιχ κεγάιν ελδηαθέξνλ, κία πεξεηαίξσ δηεξεχλεζε ησλ πξαθηηθψλ ΑΏΠ πνπ
εθαξκφδνληαη ζηελ Βιιάδα ψζηε λα απνζαθεληζηεί ε εθαξκνγή ηνπο θαη ίζσο λα κπνξνχζε λα δηεξεπλεζεί ζε
κεγαιχηεξν βάζνο θαη ε επίδξαζε πνπ έρεη ν δεκφζηνο ε ηδησηηθφο ραξαθηήξαο κίαο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο ζηηο
πξαθηηθέο απηέο. Βλδηαθέξνπζα ζα ήηαλ επίζεο ε πεξεηαίξσ έξεπλα ησλ ιφγσλ πνπ νδεγνχλ ηνπο δηεπζπληέο
ζην λα είλαη δηζηαθηηθνί απέλαληη ζηελ εκπινθή ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ πειαηψλ ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο
δηνίθεζεο. Σέινο, ε βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηε ΑΏΠ ζηελ εθπαίδεπζε είλαη κελ αξθεηή, φπσο αξθεηή είλαη θαη
απηή γηα ηε ΑΟΠ ζηελ εθπαίδεπζε, παξφια απηά δελ ππάξρεη αξθεηφ πιηθφ γηα ηελ ΑΏΠ Οιηθήο Πνηφηεηαο
ζηελ εθπαίδεπζε, πφζν κάιινλ ζε ειιαδηθφ επίπεδν, επνκέλσο νπνηαδήπνηε έξεπλα ζην θνκκάηη απηφ ζα
απνηεινχζε ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά.
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
θνπφο: θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα παξαζέζεη ηηο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ
ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο, λα εξεπλήζεη ηηο επηπηψζεηο ηεο ζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο θαη ηεο
αλαγθαηφηεηαο θαηαγξαθήο κειεηψλ πεξίπησζεο γηα ηε δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θιάδν θαη
ηέινο λα αμηνινγήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ζπγθξνχζεσλ αλάκεζα ζε ζηειέρε
εθπαίδεπζεο (δηεπζπληέο), πθηζηακέλνπο (εθπαηδεπηηθνχο θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ) θαη καζεηέο.
Μεζνδνινγία: Δ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο είλαη ν ζπλδπαζκφο
πξσηνγελνχο θαη δεπηεξνγελνχο έξεπλαο. Δ πξσηνγελήο έξεπλα είλαη πνζνηηθή θαη αλαθέξεηαη ζε κειέηε
πεξίπησζεο δηαρείξηζεο ζπγθξνχζεσλ ζε εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην Α.Ε.Β.Κ Καξδίηζαο
κεηαμχ ηνπ Αηεπζπληή θαη ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ. Δ κέζνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ ήηαλ ε επηηφπηα παξαηήξεζε
απφ ηε ζέζε ηεο ππνδηεπζχληξηαο, κηαο θαη πξφθεηηαη γηα βησκαηηθή εκπεηξία. Δ δεπηεξνγελήο έξεπλα
ζηεξίδεηαη ζηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ απφ δηαθνξεηηθέο κειέηεο πεξίπησζεο, αληιεί δεδνκέλα απφ ηε
ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία, νδεγείηαη ζε θξηηηθή αλάιπζε ησλ ζεσξηψλ ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο αλζξσπίλσλ
πφξσλ θαη εμεηάδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο.
Βπξήκαηα: Δ ζχγθξνπζε ζε έλα εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ επεξεάδεηαη, ηφζν απφ δηαξζξσηηθνχο, φζν θαη απφ
πξνζσπηθνχο παξάγνληεο. Οη δηαξζξσηηθνί παξάγνληεο πεξηιακβάλνπλ ηηο θαθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ηνλ ηξφπν
δηνίθεζεο, ηελ πεηζαξρία θαη ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ. ηνπο πξνζσπηθνχο παξάγνληεο ζπκπεξηιακβάλεηαη ην
επίπεδν δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπ εθάζηνηε πξντζηακέλνπ-δηεπζπληή αιιά θαη ησλ εξγαδνκέλσλ, νη
δηαθνξεηηθέο πξνζσπηθφηεηεο, ε θαθή επηθνηλσλία, ε επλντθή κεηαρείξηζε ζηελ εξγαζία θαη ην αίζζεκα
αλαζθάιεηαο πνπ δεκηνπξγείηαη πνιιέο θνξέο απφ ηνλ ηξφπν εγεζίαο. Σφζν νη δηαξζξσηηθνί, φζν θαη νη
πξνζσπηθνί παξάγνληεο, κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε ζπγθξνχζεηο θαη λα επεξεάζνπλ ηελ εξγαζηαθή απφδνζε
ησλ ππαιιήισλ. χκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο ζεσξίεο γηα ηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο, νη αληηζέζεηο θαη νη
ζπγθξνχζεηο ζε έλαλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ κπνξεί λα είλαη θαη ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο θαη κπνξεί λα
ζπληειέζνπλ ζεηηθά ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ αηφκσλ γηα κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα θαη πην απνηειεζκαηηθή θαη
απνδνηηθή ιεηηνπξγία.
Πξσηνηππία: Δ παξνχζα έξεπλα ππνζηεξίδεη φηη ε νιηθή αλάιπζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ πνιχπινθσλ
ζπζηεκάησλ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζε ζχγρξνλσλ ζεκάησλ. πγθεθξηκέλα, επηζεκαίλεηαη ε
νιηζηηθή θαη ζπζηεκηθή - ζηξαηεγηθή - δηαρείξηζε αλζξσπίλσλ πφξσλ ζηελ εθπαίδεπζε κε έκθαζε ζηε
δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ. ΐαζηζκέλε ζηηο αξρέο ηεο ζπζηεκηθήο ζεσξίαο ε έξεπλα ππνδεηθλχεη ηελ επηηαθηηθή
αλάγθε ηεο γλψζεο δηαρείξηζεο ζπγθξνχζεσλ απφ ηα ζηειέρε εθπαίδεπζεο. εκεηψλεηαη έιιεηςε ζηε
βηβιηνγξαθία, φζνλ αθνξά ηηο έξεπλεο ζε εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο, ζρεηηθά κε ηε ζηξαηεγηθή δηαρείξηζε
αλζξσπίλσλ πφξσλ, κε ηελ έλλνηα ηεο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο θαη ηεο πνιππινθφηεηαο. Βπίζεο παξνπζηάδνληαη
βηβιηνγξαθηθά θελά ζηελ θαηαγξαθή θαη αλάιπζε κειεηψλ πεξίπησζεο, πνπ λα αθνξνχλ ζηε δηαρείξηζε θαη
επίιπζε ζπγθξνχζεσλ αλάκεζα ζε ζηειέρε εθπαίδεπζεο θαη πθηζηακέλνπο, θαζψο θαη ζηε δεκηνπξγία
ελδεηθηηθψλ, πξνηεηλφκελσλ θαη ζηνρεπκέλσλ πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο δηαρείξηζεο ζπγθξνχζεσλ
δηεπζπληψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ. Ώληίζηνηρα πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο δηαρείξηζεο
ζπγθξνχζεσλ εθαξκφδνληαη ζε καζεηέο θαη αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε.
Λέμεηο-θιεηδηά: ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε, δηνίθεζε αλζξσπίλσλ πφξσλ, δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ, δηαξζξσηηθνί
θαη πξνζσπηθνί παξάγνληεο, απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία, ζηνρεπκέλε επηκφξθσζε
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ΔΗΑΓΧΓΖ
Δ ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ θνηλσλία είλαη αδηακθηζβήηεηε (Καηζαξφο, 2008). Παξφια απηά, νη
έξεπλεο γηα ηε ζηξαηεγηθή δηαρείξηζε θαη ηα εξγαζηαθά ζέκαηα ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ ηνπ θιάδνπ (φπσο ε
δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ, πνπ αθνξά ζηελ παξνχζα εξγαζία), δελ αλαιχνπλ ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ππαιιήισλ,
φπσο νη εθπαηδεπηηθνί (Paauwe & Boselie, 2005). Βπηπξνζζέησο, ε βηβιηνγξαθία παξνπζηάδεη έιιεηςε εξεπλψλ,
φζνλ αθνξά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίεο θαιχπηνληαη κέζσ γεληθεχζεσλ παιαηψλ κνληέισλ δηνίθεζεο ζηνλ
δεκφζην ηνκέα (Μπξίληα, 2008).
Οη νξγαληζκνί εθπαίδεπζεο νξίδνληαη σο αλνηρηά ζπζηήκαηα θαη δίλεηαη έκθαζε ζηνπο αλζξψπηλνπο θαη
πιηθνχο πφξνπο (Καηζαξφο, 2008). Δ δηαρείξηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξίδεηαη σο «ζπληνληζκφο» δηαθφξσλ
παξαγφλησλ, φπσο γηα παξάδεηγκα άλζξσπνο, ηερλνινγία, πιηθά (Bush 1986, cited in Καηζαξφο, 2008). Δ
ζπζηεκηθή, νιηζηηθή πξνζέγγηζε, ρεηξίδεηαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ θιάδν σο έλα ζχλνιν αλνηρηψλ ζπζηεκάησλ πνπ
δέρνληαη επηξξνέο απφ ην πεξηβάιινλ ηνπο. Οη αιιαγέο ζηα αλνηρηά ζπζηήκαηα ηνπ θιάδνπ έρνπλ ζρέζε θαη
επεξεάδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Μπνπξή, 2008).
θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο είλαη λα εξεπλήζεη ηηο επηπηψζεηο ηεο ζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο γηα ηε
δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θιάδν (δηεπζπληέο-εθπαηδεπηηθνχο - καζεηέο), θαζψο θαη ηε
κεζνδνινγία ζηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία, αιιά θαη ηα εξσηήκαηα πνπ ζέηνληαη γηα πεξαηηέξσ έξεπλεο θαη
πξνζεγγίζεηο ζηε ζηξαηεγηθή δηαρείξηζε αλζξσπίλσλ πφξσλ θαη ζηε δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ. Βπίζεο, θξίλεηαη
ζθφπηκε ε επηζήκαλζε ησλ ζεσξεηηθψλ θαη πξαθηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ ησλ παξαπάλσ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ
θιάδν, σο έλα ζχλνιν αλνηρηψλ ζπζηεκάησλ πνπ αιιειεπηδξνχλ θαη δέρνληαη αιιαγέο. Βμίζνπ ζεκαληηθή είλαη
ε θαηαγξαθή, αλάιπζε θαη δηαρείξηζε κειεηψλ πεξίπησζεο ζπγθξνχζεσλ αλάκεζα ζε δηεπζπληέο,
εθπαηδεπηηθνχο, δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ θαη καζεηέο, θαζψο θαη ε αλαγθαηφηεηα χπαξμεο ζηνρεπκέλσλ
πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο θαη επηκφξθσζεο.
ηφρνη ηεο έξεπλαο είλαη:
 Δ ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε θαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε ησλ πξαθηηθψλ ζηε
δηαρείξηζε αλζξσπίλσλ πφξσλ θαη ηε δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θιάδν (δηεπζπληέο εθπαηδεπηηθνχο - καζεηέο)
 Δ δηεξεχλεζε ηεο θαηαιιειφιεηαο ησλ πξνζεγγίζεσλ, νη ππάξρνπζεο ηάζεηο ζηε βηβιηνγξαθία ηεο
ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ θαη ζπγθξνχζεσλ, θαζψο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ
παξνπζηάδνπλ ζε ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ επίπεδν. Δ ζχγθιηζε ζεσξηψλ απνηειεί θάιεζκα γηα
δηεπηζηεκνληθή έξεπλα.
 Δ θαηαγξαθή ηεο έιιεηςεο επηκφξθσζεο ησλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο ζηε δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ κε
θαηάιιειεο παξεκβαηηθέο κεζφδνπο
Οη αιιαγέο ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ, ηε δηνίθεζε θαη ηε δνκή ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θιάδν (Kowalczyk &
Jakubczak, 2014) δηακνξθψλνπλ έλα πνιχπινθν πεξηβάιινλ απνηεινχκελν απφ δηάθνξα ζπζηήκαηα πνπ
βξίζθνληαη ππφ αιιαγή. Τπνζηεξίδεηαη φηη ε ζπζηεκηθή ζεσξία, δειαδή ε νιηθή αλάιπζε ηνπ πεξηβάιινληνο
θαη ησλ πνιχπινθσλ ζπζηεκάησλ (Von Bertalanffy, 1950 Luhmann 1997 & Μπνπξήο 2008), κπνξεί λα
ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζε ζχγρξνλσλ ζεκάησλ. Οη ζεσξίεο ινηπφλ πνπ πξνζεγγίδνπλ ηελ αλάιπζε ελφο
θιάδνπ σο έλα ζηαηηθφ πεξηβάιινλ δελ είλαη επαξθείο γηα ηελ επξχηεξε αλάιπζε ησλ ζπζηεκάησλ θαη ηελ
θαηαλφεζε ζχγρξνλσλ θαηλνκέλσλ ζηε δηαρείξηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη θαηά ζπλέπεηα ζηε
δηαρείξηζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη εθεί έγθεηηαη θαη ε πξσηνηππία ηεο
παξνχζαο έξεπλαο. πγθεθξηκέλα, επηζεκαίλεηαη ε νιηζηηθή θαη ζπζηεκηθή – ζηξαηεγηθή - δηαρείξηζε
αλζξσπίλσλ πφξσλ ζηελ εθπαίδεπζε κε έκθαζε ζηε δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ, βαζηδφκελε ζηηο αξρέο ηεο
ζπζηεκηθήο ζεσξίαο (systems theory)
Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη ζηελ παξνχζα έξεπλα είλαη:
1. Δ ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε θαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε ησλ πξαθηηθψλ ζηε δηαρείξηζε
αλζξσπίλσλ πφξσλ θαη ηε δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θιάδν (δηεπζπληέο- εθπαηδεπηηθνχο καζεηέο)
2. Πνηεο ζεσξίεο απφ ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία πξνζεγγίδνπλ θαηαιιειφηεξα ηε ζηξαηεγηθή δηαρείξηζε
αλζξσπίλσλ πφξσλ θαη ηε δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ;
3. Πνηα είλαη ηα ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά ζπκπεξάζκαηα ησλ παξαπάλσ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θιάδν, σο έλα
ζχλνιν αλνηρηψλ ζπζηεκάησλ, πνπ αιιειεπηδξνχλ θαη δέρνληαη αιιαγέο θαη πνηα ηα εξσηήκαηα πνπ ζέηνληαη
γηα πεξαηηέξσ έξεπλεο;
4. Πφζν απαξαίηεηε είλαη ε θαηαγξαθή, αλάιπζε θαη δηαρείξηζε κειεηψλ πεξίπησζεο ζπγθξνχζεσλ αλάκεζα
ζε δηεπζπληέο, εθπαηδεπηηθνχο, δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, καζεηέο θαη πνηα ε αλαγθαηφηεηα χπαξμεο ζηνρεπκέλσλ
πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο θαη επηκφξθσζεο ζην ζπγθεθξηκέλν θιάδν;
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ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ
ηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη λα αλαδείμεη ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ κεζφδσλ δηαρείξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ θαη ηελ αμία ηεο πξφιεςεο ησλ ζπγθξνχζεσλ πνπ ζπρλά δεκηνπξγνχληαη κέζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο
νξγαληζκνχο. Βπίζεο, ηνλίδεη ην ζεκαληηθφ ξφιν πνπ έρνπλ νη γλψζεηο ησλ δηεπζπληψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ
νξγαληζκψλ ζηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ δηελέμεσλ.
Δ κέζνδνο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ βαζίδεηαη ζην ζπλδπαζκφ ηεο πξσηνγελνχο θαη ηεο δεπηεξνγελνχο
έξεπλαο. Δ πξσηνγελήο έξεπλα, ε νπνία δηεμήρζε κέζσ ηεο ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο, αλαθέξεηαη ζηε
κειέηε πεξίπησζεο ηνπ ΕΒΚ Καξδίηζαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ θαη ην ρεηξηζκφ ηεο
ζχγθξνπζεο, ε νπνία έιαβε ρψξα ζην ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ αλάκεζα ζην Αηεπζπληή θαη ζε κηα
δηνηθεηηθή ππάιιειν θαη ζηελ νπνία ζχγθξνπζε ελεπιάθε θαη ην ππφινηπν πξνζσπηθφ. Δ δεπηεξνγελήο έξεπλα
βαζίδεηαη ζηελ αλάιπζε πεξηερφκελνπ ησλ ζεσξηψλ ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ θαη
ζπγθξνχζεσλ αλάκεζα ζε δηεπζπληέο, εθπαηδεπηηθφ-δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, καζεηέο θαη εμεηάδεη ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα απηψλ.
Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηειεί ην πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηνχζε εθείλν ην δηάζηεκα ζην Α.Ε.Β.Κ Καξδίηζαο θαη
ήηαλ ν δηεπζπληήο θαη νη δχν ππνδηεπζπληέο, νη νπνίνη ππνδηεπζπληέο γηα πξψηε θνξά ηνπνζεηήζεθαλ ζε ζέζε
ζηειέρνπο εθπαίδεπζεο ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο θαξηέξα, θαζψο θαη ηέζζεξηο δηνηθεηηθνί ππάιιεινη, εθ ησλ
νπνίσλ ε κία ππάιιεινο ππεξεηνχζε γηα δέθα ζπλαπηά έηε ζηελ ππεξεζία, ελψ γηα ηνπο άιινπο ηξεηο
ππαιιήινπο ζα ήηαλ ε πξψηε ρξνληά ππεξέηεζήο ηνπο ζηε ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή κνλάδα, κεηά ηε
δηελέξγεηα κεηαηάμεσλ, πνπ είρε πξνεγεζεί. Πξφθεηηαη γηα κηα βησκαηηθή εκπεηξία κε ηελ νπνία ήξζα
αληηκέησπε απφ ηε ζέζε ηεο ππνδηεπζχληξηαο θαη ηελ νπνία παξαζέησ, σο κέξνο ηεο πξσηνγελνχο έξεπλαο.

Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο πεξίπησζεο πξσηνγελνχο έξεπλαο
ην Α.Ε.Β.Κ Καξδίηζαο ηνπνζεηήζεθε ην ζρνιηθφ έηνο 2013 κεηά απφ θξίζεηο έλαο λένο Αηεπζπληήο κε
αξθεηά πςειά πξνζφληα. Βθείλε ηε ρξνληά πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη κεηαηάμεηο εθπαηδεπηηθψλ ζε δηνηθεηηθέο
ζέζεηο κε απνηέιεζκα ην Α.Ε.Β.Κ λα απνθηήζεη κφληκν πξνζσπηθφ. Σα πξνεγνχκελα έηε ιεηηνπξγνχζε κε έλαλ
κεγάιν αξηζκφ απνζπαζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζρνιείνπ θαη κία κφληκε
δηνηθεηηθή ππάιιειν. Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ Α.Ε.Β.Κ είλαη 11:00 π.κ έσο 19:00 κ.κ. Δ κφληκε δηνηθεηηθή
ππάιιεινο θαηά εμαίξεζε θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ έσο ηφηε Αηεπζπληψλ εθηεινχζε ηα ππεξεζηαθά ηεο
θαζήθνληα ζε κφληκε βάζε κφλν πξσηλφ σξάξην. Λφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ ππαιιήισλ πνπ εξγάδνληαλ
εθ πεξηηξνπήο ζε πξσηλή θαη απνγεπκαηηλή δψλε δελ πξνέθππηε θάπνην δήηεκα. Με ηελ έιεπζε ηνπ κφληκνπ
πξνζσπηθνχ, ην νπνίν ήηαλ ζαθψο ιηγφηεξν απφ ηα πξνεγνχκελα έηε, ε ππάιιεινο ζπλέρηζε λα πξνζέξρεηαη
ζηελ εξγαζία ηεο κφλν πξσηλέο ψξεο, θάηη πνπ πξνθάιεζε, φπσο ήηαλ θπζηθφ ηελ αληίδξαζε ησλ ζπλαδέιθσλ
ηεο, αιιά θαη ηνπ Αηεπζπληή, ν νπνίνο κε έληνλν χθνο απαίηεζε απφ ηελ ππάιιειν ην απηνλφεην, ιακβάλνληαο
ηελ απάληεζε φηη αδπλαηεί λα αθνινπζήζεη ην πξνβιεπφκελν σξάξην γηα φινπο, ιφγσ νηθνγελεηαθψλ
ππνρξεψζεσλ θαη φηη ηφζα ρξφληα δελ ππήξρε πξφβιεκα. Παξάιιεια νη αληηδξάζεηο ησλ ππνινίπσλ
εξγαδνκέλσλ γηλφηαλ νινέλα θαη πην έληνλεο, επηθαινχκελνη θαη νη ίδηνη πξνζσπηθνχο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο
αδπλαηνχζαλ λα πξνζέξρνληαη ζηελ εξγαζία ηνπο ζηελ απνγεπκαηηλή δψλε θαη άξρηζαλ λα θαζπζηεξνχλ θαηά
ηελ ψξα πξνζέιεπζεο ζηελ εξγαζία ηνπο θαη αληίζηνηρα λα απνρσξνχλ λσξίηεξα απφ ην πξνβιεπφκελν σξάξην.
ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ δηεπζπληή απάληεζαλ θαηεγνξψληαο ηνλ γηα επλντθή κεηαρείξηζε ππέξ ηεο
ζπγθεθξηκέλεο ππαιιήινπ. Ο Αηεπζπληήο έζεζε ηελ ππάιιειν πξν ησλ επζπλψλ ηεο γηα ηηο ζπλέπεηεο
απαηηψληαο λα αθνινπζήζεη ηα πξνβιεπφκελα, θάηη πνπ φρη κφλν δε ζπλέβε αιιά ε ππάιιεινο αηηήζεθε θαη
πνιπήκεξε άδεηα, ε νπνία δελ έγηλε απνδεθηή θαη δελ εγθξίζεθε απφ ην δηεπζπληή. Σηο επφκελεο εκέξεο θαη ελψ
ε θαηάζηαζε ήηαλ ήδε έθξπζκε ν δηεπζπληήο κε απηαξρηθφ θαη απφιπην χθνο αλαθνίλσζε έλα λέν πιαίζην
ιεηηνπξγίαο ηνπ Α.Ε.Β.Κ. ρσξίο λα κεζνιαβήζεη έλα δηάζηεκα, φπνπ ζα δηλφηαλ ε επθαηξία λα εξεκήζεη ε
θαηάζηαζε, ρσξίο λα πξνεγεζεί ζπδήηεζε θαη ρσξίο λα δεηεζεί ε γλψκε ηνπ πξνζσπηθνχ. Σα απνηειέζκαηα
ήηαλ ηα εμήο:






Δ δεκηνπξγία αξλεηηθνχ θιίκαηνο ζην ζρνιείν θαη ν ζρεκαηηζκφο άηππσλ νκάδσλ ζπλαδέιθσλ, πνπ
επηθαινχληαλ φηη θαη νη ίδηνη έρνπλ νηθνγελεηαθνχο ιφγνπο, άξα απαίηεζαλ αιιαγή σξαξίνπ
Δ πεξηζσξηνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππαιιήινπ
Αηάξξεμε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη θαζεκεξηλέο, αιιεπάιιειεο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ
ζπλαδέιθσλ θαη ηνπ Αηεπζπληή
ηνρνπνίεζε ηνπ Αηεπζπληή
Μεησκέλε απφδνζε ζηελ εξγαζία θαη άξλεζε ζπλεξγαζίαο.
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Μειέηεο πεξίπησζεο δεπηεξνγελνχο έξεπλαο θαη απνηειέζκαηα
ε επίπεδν δηεπηζηεκνληθήο έξεπλαο, ν επξχηεξνο ζηφρνο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κειεηψλ είλαη ν
πξνζδηνξηζκφο δηαθφξσλ κεραληζκψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ επίιπζε ζπγθξνχζεσλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο
νξγαληζκνχο.
Ώληηθείκελν ηεο κειέηεο ησλ Ramani θαη Zhumin (2010) είλαη νη αληηιήςεηο ησλ δηεπζπληψλ, ησλ εθπξνζψπσλ
ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ σο πξνο ηηο ζρνιηθέο ζπγθξνχζεηο θαη ηηο
επηπηψζεηο ηνπο ζηα δεκφζηα ζρνιεία δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ επαξρία ηνπ Νατξφκπη. Σα
απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη ζπγθξνχζεηο ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αληηκεησπίδνληαη κε ζσζηφ ηξφπν νδεγνχλ
ζε αξλεηηθά απνηειέζκαηα ηηο νκάδεο ησλ καζεηψλ, ηνπο δηεπζπληέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ζρνιείσλ.
πκπεξαίλεηαη πσο ε απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αλάιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ ζηα
δεκφζηα ζρνιεία θαζψο θαη γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ αηηηψλ ηνπο. Σα επξήκαηα έδεημαλ φηη νη αηηίεο ησλ
ζπγθξνχζεσλ ζηα δεκφζηα ζρνιεία δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη πνηθίια. Βπνκέλσο, ε επίιπζε δηαθφξσλ
κνξθψλ ζπγθξνχζεσλ απαηηνχλ ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο, νη νπνίεο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη κνλαδηθέο.
Δ κειέηε ησλ Tshuma et al. (2016) επεδίσμε λα δηεξεπλήζεη ηηο αηηίεο ησλ ζπγθξνχζεσλ ζηα ζρνιεία
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ επαξρία Γθνπάληα ηεο Γηκπάκπνπε κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ. Σα
απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη νη ζπγθξνχζεηο ζπκβαίλνπλ κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ηδίνπ ηκήκαηνο, ησλ
εθπαηδεπηηθψλ δηαθνξεηηθψλ ηκεκάησλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιείσλ θαη κεηαμχ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, ησλ γνλέσλ θαη ησλ θνηηεηψλ. Δ κειέηε δηαπίζησζε φηη ε ζχγθξνπζε πξαγκαηνπνηείηαη, ηφζν
ιφγσ δηαξζξσηηθψλ φζν θαη πξνζσπηθψλ παξαγφλησλ. Χο θχξηνη δηαξζξσηηθνί ιφγνη βξέζεθαλ ε θαηαλνκή
πφξσλ, νη θαθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ην δηνηθεηηθφ ζηπι πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ εγεζία. Οη θχξηνη
πξνζσπηθνί παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ ζχγθξνπζε είλαη: νη δηαθνξέο ζηηο πξνζσπηθφηεηεο, ε θαθή δηάδνζε
πιεξνθνξηψλ θαη ε επλνηνθξαηία ζηελ εξγαζία απφ ηελ εγεζία. Δ κειέηε ζπλέζηεζε ζηνπο επηθεθαιείο ησλ
ζρνιείσλ θαη ησλ ηκεκάησλ λα είλαη εμνπιηζκέλνη κε δεμηφηεηεο επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ πξνθεηκέλνπ λα
εληνπίζνπλ πηζαλέο αηηίεο ζπγθξνχζεσλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα δηαρεηξηζηνχλ ηηο ζπγθξνχζεηο ζηα ζρνιεία.

Κξηηηθή Γελίθεπζε Απνηειεζκάησλ Πξσηνγελνχο θαη Γεπηεξνγελνχο έξεπλαο
Οη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κπνξεί λα είλαη πεξίπινθεο. Γηα ηνπο δηεπζπληέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
νξγαληζκψλ νη ζπκπεξηθνξέο δηαρείξηζεο ζπγθξνχζεσλ ελδέρεηαη λα γίλνπλ αθφκε πην πεξίπινθεο, φηαλ
θαινχληαη λα αλαιάβνπλ ηνπο ξφινπο ηνπ αθεληηθνχ, ηνπ θίινπ θαη ηνπ ζπκβνχινπ, έρνληαο θαηά λνπ φηη ην
ζρνιείν ή ν εθπαηδεπηηθφο νξγαληζκφο, φπνπ πξoΎζηαληαη, έρεη ην δηθφ ηνπ ζχλνιν αλαγθψλ θαη απαξηίδεηαη απφ
μερσξηζηέο πξνζσπηθφηεηεο. Έηζη, ε εγεζία ελφο νξγαληζκνχ απαηηεί λα έρεη θξίζε θαη δηαθξηηηθφηεηα. Οη
ζπγθξνχζεηο κεηαμχ δηεπζπληή θαη εθπαηδεπηηθψλ ή γεληθφηεξα πθηζηακέλσλ, ζπρλά κπνξεί λα επηιπζνχλ
πεξηζζφηεξν εχθνια ζε ζχγθξηζε κε ηηο θαζεκεξηλέο ζπγθξνχζεηο θαη αληηζέζεηο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Κξίλεηαη ζεκαληηθφ φιν ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ λα
εθπαηδεπηνχλ θαη λα επηκνξθσζνχλ ζηε ζεηηθή επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ νξγαληζκψλ.
Οη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη νη απφςεηο ηνπο θαη νη ζπκπεξηθνξέο κπνξνχλ λα
αιιάμνπλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη πξέπεη λα πξνζπαζνχλ ζπλερψο γηα βέιηηζηεο πξαθηηθέο,
ζπλεηδεηνπνηψληαο φηη νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο αλεμάξηεηα απφ ηελ απεηξία ή
εκπεηξία. ινη νη δηεπζπληέο πξέπεη λα έρνπλ έλα θνηλφ ζηφρν: λα θάλνπλ φ,ηη είλαη θαιχηεξν γηα ην ζρνιείν,
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο ηνπο θαη λα πξνζπαζνχλ λα θεξδίδνπλ ην ζεβαζκφ ησλ άιισλ ζηελ
θαζεκεξηλή δσή θαη θαηά ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο.
ε φηη αθνξά ζηε ζηξαηεγηθή δηαρείξηζε αλζξσπίλσλ πφξσλ, παξαηεξείηαη κε επαξθήο γλψζε, φζνλ αθνξά
ζηνπο παξάγνληεο, θαη επνκέλσο ζηα ζπζηήκαηα, πνπ επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε ησλ πξαθηηθψλ ζηελ δηαρείξηζε
αλζξσπίλσλ πφξσλ. Γηα ην ιφγν απηφ, ρξεζηκνπνηνχληαη νη αξρέο ηεο ζπζηεκηθήο ζεσξίαο θαη δίλεηαη έκθαζε
ζηε δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ αιιαγψλ θαη αιιειεπηδξάζεσλ. Δ ζπζηεκηθή ζεσξία
αμίδεη πξνζνρήο γηα ηε ζηξαηεγηθή δηαρείξηζε αλζξσπίλσλ πφξσλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θιάδν, ψζηε λα
αληηκεησπηζηνχλ νη ζπγθξνχζεηο ζην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ. Παξφιαπηά ζεκεηψλεηαη έιιεηςε ζηε
βηβιηνγξαθία, φζνλ αθνξά ηηο έξεπλεο ζε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, ζρεηηθά κε ηε ζηξαηεγηθή δηαρείξηζε
αλζξσπίλσλ πφξσλ, κε ηελ έλλνηα ηεο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο θαη ηεο πνιππινθφηεηαο.
ρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ, ε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ απαηηεί ηε δηνίθεζή ηνπ λα
ζπκθσλεί κε ηε ζχγρξνλε επηζηεκνληθή ζθέςε ηεο Αηνίθεζεο ηεο Βθπαίδεπζεο. Δ Αηνίθεζε, ην management
ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, κπνξεί λα νξηζηεί σο ε ζπλερήο θαη δπλακηθή δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ηεο
νξγάλσζεο, ηεο δηεχζπλζεο θαη ηνπ ειέγρνπ φισλ ησλ παξαγσγηθψλ πφξσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ
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εθπαηδεπηηθή πξνζπάζεηα, ψζηε νη απνθάζεηο, νη ελέξγεηεο θαη ηα πξντφληα ηεο γλψζεο λα είλαη
απνηειεζκαηηθά.

πκπεξάζκαηα πξσηνγελνχο θαη δεπηεξνγελνχο έξεπλαο
ηηο κέξεο καο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ν ζχγρξνλνο εθπαηδεπηηθφο νξγαληζκφο λα κπνξεί λα
δηαρεηξηζηεί ηηο ζπγθξνχζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα απηψλ θαη φρη κφλν λα ηηο επηιχεη. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξσηνγελή έξεπλα είλαη ηα αθφινπζα:


Δ δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ δε πεξηιακβάλεη απιά απνδνρή νξηζκέλσλ ηερληθψλ γηα ηελ επίιπζε ή
κείσζε κηαο ζχγθξνπζεο. εκαίλεη επίζεο ηελ πηνζέηεζε απνηειεζκαηηθήο ζηξαηεγηθήο εθ κέξνπο
ελφο νξγαληζκνχ, ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ κε ήπην ηξφπν νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ησλ ζπγθξνχζεσλ
θαη λα πξνβιεζνχλ πεξηζζφηεξν ζαλ κέξνο ηνπ θχθινπ κάζεζεο, νη δεκηνπξγηθέο ζπγθξνχζεηο.
 ην ρσ́ξν ηεο εξγαζήαο δελ εήλαη επ́θνιν λα κηιέζνπκε γηα επηζεηηθν́ηεηα , ηνπιάρηζηνλ κε ηελ έλλνηα
πνπ δήλνπκε ζηνλ ν́ξν απην́ ζε άιιεο ν́ςεηο ηεο δσέο . ρη πσο δελ ππάξρεη • φινη γλσξίδνπλ φηη ππάξρεη
επηζεηηθφηεηα απφ ηε Αηεχζπλζε πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο θαη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο πξνο ηε
δηεχζπλζε, ή απν́ ηνλ νξγαληζκφ πξνο ηνλ πειάηε . ε θακηά ν́κσο απν́ ηηο πεξηπησ́ζεηο απηέο δελ
παξαηεξείηαη αλαίηηα επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά . Πάληνηε πήζσ απν́ ηέηνηεο ζπκπεξηθνξέο ππάξρεη ε
πξνζπάζεηα γηα πξνψζεζε ησλ πξνζσπηθψλ ζπκθεξφλησλ , κε ηξν́πν ν́κσο πνπ ζε γεληθέο γξακκέο
είλαη θνηλσληθά ζεκηηφο θαη πνιιέο θνξέο ζεζκνζεηεκέλνο.
 Τπάξρνπλ φκσο θαη πεξηπηψζεηο πνπ ζην ρψ ξν ηεο εξγαζήαο έρνπκε ζπκπεξηθνξέο πνπ θαηλνκεληθά
είλαη φρη κφλν αλαίηηεο αιιά θαη παξάινγεο φπσο : ε παξαβήαζε ησλ θαλν́λσλ πνπ παήξλεη ηε κνξθέ ηεο
ελζπλείδεηεο ελέξγεηαο ή αδξάλεηαο πνπ απνζθνπεί ζηε βιάβε ή ηελ θαηαζηξνθή ηνπ εξγα
ζηαθνχ
πεξηβάιινληνο.
Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δεπηεξνγελή έξεπλα, ηα νπνία έρνπλ επαιεζεπζεί, θαη κε ηα νπνία
ζπκθσλεί θαη ε παξνχζα έξεπλα είλαη ηα αθφινπζα:








χκθσλα κε ηνλ εξεπλεηή Rahim, νη ζπγθξνχζεηο εκθαλίδνληαη ζπλήζσο φηαλ ηα άηνκα ή νη νκάδεο
αληηιεθζνχλ φηη πξεζβεχνπλ ακνηβαίσο απνθιεηφκελνπο ζηφρνπο θαη αμίεο. Ώπηφ ζεκαίλεη πσο ηα
εκπιεθφκελα κέξε αληηιακβάλνληαη φηη δελ κπνξνχλ λα πεηχρνπλ ζηφρνπο πνπ δε ζπκβαδίδεη ν έλαο κε
ηνλ άιιν θαη ην απνηέιεζκα είλαη ην θάζε κέξνο λα πξνζπαζεί λα ππνζηεξίμεη ην ζηφρν ηνπ ζε βάξνο
ηνπ άιινπ (Rahim, 1993).
Δ έξεπλα ησλ Fraser θαη Hertzel έδεημε φηη ζην ζρνιείν, φπσο θαη ζε φιεο ηηο θνηλσληθέο νξγαλψζεηο
δεκηνπξγνχληαη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ καζεηψλ θαη ησλ γνλέσλ. Οη
ζπγθεθξηκέλεο ζπγθξνχζεηο δεκηνπξγνχλ πξφβιεκα ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
νξγαληζκνχ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ησλ θαζεγεηψλ θαη ησλ δαζθάισλ. Κξίλεηαη ζεκαληηθφ ηφζν
ν δηεπζπληήο, φζν ην πξνζσπηθφ θαη νη καζεηέο, εθηφο απφ ηηο αθαδεκατθέο γλψζεηο λα θαηέρνπλ θαη
θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, νη νπνίεο βνεζνχλ ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ κε
αξκνληθφ ηξφπν θαη ζπδήηεζε, ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηξίησλ (Fraser θαη Hertzel, 1990).
χκθσλα κε ηνπο Johdi θαη Apitree θαη φζα αλαθέξζεθαλ ζηελ παξνχζα έξεπλα, ε ζχγθξνπζε ζε έλα
εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ επεξεάδεηαη ηφζν απφ δηαξζξσηηθνχο φζν θαη απφ πξνζσπηθνχο παξάγνληεο
(Johdi & Apitree, 2012). Οη δηαξζξσηηθνί παξάγνληεο πεξηιακβάλνπλ ηηο θαθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ηνλ
ηξφπν δηνίθεζεο, ηελ πεηζαξρία, ηηο δηαθνξεηηθέο θαηάζηαζεο θαη ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ. Βπίζεο νη
Deetz θαη Stevenson ζηελ έξεπλά ηνπο, αλαθέξνπλ ηξεηο ππνζέζεηο, πνπ δείρλνπλ φηη ε ζχγθξνπζε
κπνξεί λα είλαη ζεηηθή. Δ άπνςή ηνπο είλαη φηη ε δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ ρξεζηκεχεη σο κηα πην
ζεηηθή δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο γηα ηελ απνθπγή ησλ ζπγθξνχζεσλ. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ πσο ε
ζχγθξνπζε είλαη θπζηθή, αλαγθαία θαη πσο νη πεξηζζφηεξεο ζπγθξνχζεηο βαζίδνληαη ζε πξαγκαηηθέο
δηαθνξέο (Deetz θαη Stevenson 1986).
Αελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ππάξρεη ζεκαληηθή αλάγθε ζηα ζρνιεία γηα νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα
επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ (Crawford, Bodine, 1996). Σα ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα πξνσζνχλ έλα
αζθαιέο ζρνιηθφ πεξηβάιινλ πνπ επηηξέπεη ηε βέιηηζηε πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη κάζεζε. Μέζσ ηεο
ζπκκεηνρήο ζε έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ, νη καζεηέο καζαίλνπλ
δεμηφηεηεο πνπ κεγηζηνπνηνχλ ηηο δπλαηφηεηεο γηα ηελ επίηεπμε πξνζσπηθψλ ζηφρσλ θαη επηηπρίαο ζην
ζρνιείν. Σν θεθάιαην πνπ αλαθέξεηαη ζηα πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ ησλ
καζεηψλ αλαδεηθλχεη ηε ζπνπδαηφηεηα χπαξμεο ηέηνησλ πξνγξακκάησλ θαη ππνδεηθλχεη ηελ
αλαγθαηφηεηα δεκηνπξγίαο αλάινγσλ πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ γηα
δηεπζπληέο θαη εθπαηδεπηηθφ-δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ αληίζηνηρα. Σα πξνγξάκκαηα επίιπζεο
ζπγθξνχζεσλ έρνπλ δηάθνξα νλφκαηα ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη: ε εθπαίδεπζε επίιπζεο
ζπγθξνχζεσλ, ε εηξεληθή εθπαίδεπζε, ε εηξελεπηηθή δξαζηεξηφηεηα, ε πξφιεςε ηεο βίαο ή ε κείσζε
ηεο βίαο θ.α. Σα κνληέια επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ έρνπλ θνηλνχο ζηφρνπο, γηαηί επηδηψθνπλ λα
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δεκηνπξγήζνπλ επθαηξίεο ζηνπο καζεηέο θαη ζε φια ηα κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο: λα
γλσξίδνπλ φηη ε ζχγθξνπζε απνηειεί θπζηθφ κέξνο ηεο δσήο θαη κπνξεί λα επηιπζεί εηξεληθά, λα
ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο κνλαδηθέο αληαπνθξίζεηο ζηηο ζπγθξνχζεηο, λα ζπγθξνπζηνχλ θαη λα
θαηαλνήζνπλ ηελ πνηθηινκνξθία κε ηελ νπνία κπνξνχλ νη άιινη λα αληαπνθξηζνχλ, λα κάζνπλ θαη λα
εθαξκφζνπλ ηηο αξρέο ηεο επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ θαη ηηο δεμηφηεηεο ησλ εηξεληθψλ δηαδηθαζηψλ
επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ηελ ελδπλάκσζε λα είλαη αηνκηθά θαη ζπλεξγαηηθά ππεχζπλνη γηα ηελ εηξεληθή
επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ηελ επζχλε ηεο ελζσκάησζήο ηνπο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο.
πλδπάδνληαο ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο πξσηνγελνχο θαη ηεο δεπηεξνγελνχο έξεπλαο, θαηαιήγνπκε φηη ηα
ζχγρξνλα εγεηηθά ζηειέρε ελφο εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ νθείινπλ λα γλσξίδνπλ φηη ε αληηκεηψπηζε ησλ
θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ ηνπ ζηεξίδεηαη ζηελ εκπεηξία, θαζψο θαη ζηηο γλψζεηο θαη ηηο ηθαλφηεηεο νιφθιεξνπ
ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ εξγάδεηαη ζηνλ νξγαληζκφ. Δ ζχγθξνπζε κπνξεί λα είλαη θαη ζεηηθή κε ζεηηθέο
ζπλέπεηεο θαη ε δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ λα ρξεζηκεχεη σο κηα πην ζεηηθή δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο γηα ηελ
απνθπγή ησλ ζπγθξνχζεσλ. Δ επηκφξθσζε ησλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία, θαζψο
θαη ε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο θξίλεηαη πην αλαγθαία απφ πνηέ. Δ ζπζηεκηθή –
νιηζηηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία εμεηάδεη έλαλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ σο έλα αλνηρηφ ζχζηεκα, πνπ δέρεηαη
ζπλερψο επηξξνέο απφ ην εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ, απνηειεί αμηφπηζηε πξνζέγγηζε ζηε ζηξαηεγηθή
δηαρείξηζε αλζξσπίλσλ πφξσλ θαη θαηά επέθηαζε ζηε δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ αλάκεζα ζηα κέιε ελφο
εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ.

ΠΡΟΣΑΔΗ
πλνςίδνληαο ηα αλσηέξσ θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα πσο ν ξφινο ηεο δηνίθεζεο ζηελ επίιπζε ησλ
ζπγθξνχζεσλ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε ηεο δηαρείξηζεο ζρνιείσλ.
1.Βθηηκψληαο ηε ζεκαζία ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ νη Olembo et al. (1992) αλαθέξνπλ πσο ε εγεζία
ησλ ζρνιείσλ ζα πξέπεη λα έρεη ηηο απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο, αμίεο θαη γλψζεηο γηα ηελ αξκφδηα θαη
επαγγεικαηηθή δηαρείξηζε ησλ ζρνιείσλ φπσο:
 Βπαξθήο αληαπφθξηζε ζην γξαθεηνθξαηηθφ θνκκάηη ηεο Αηνίθεζεο θαη εθαξκνγή ησλ λφκσλ
 Αεκηνπξγηθή επίιπζε ζπγθξνχζεσλ θαη ηφλσζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ πθηζηακέλσλ
 Ώλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ επηθνηλσλίαο (π.ρ. ελεξγεηηθή αθξφαζε) ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ην
ζχλνιν ησλ κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ
 Βλεξγνπνίεζε ηερληθψλ γηα ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ κε ηελ αληαιιαγή
απφςεσλ, ζθέςεσλ, ζπλαηζζεκάησλ, πξνβιεκαηηζκψλ θαη εκπεηξηψλ
 Καιιηέξγεηα ηεο ελζπλαίζζεζεο, ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη ηεο ηερληθήο ηεο
δηαπξαγκάηεπζεο
 Ώμηνπνίεζε ησλ δπλαηψλ ζεκείσλ ηνπ νξγαληζκνχ, επίγλσζε ησλ αδπλακηψλ, δεκηνπξγία επθαηξηψλ
θαη απνθπγή ησλ θηλδχλσλ
 Τηνζέηεζε δεκνθξαηηθνχ θαη ζπλεξγαηηθνχ ζηηι δηνίθεζεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ
νξγαληζκνχ
 Αεκηνπξγία θαηλνηφκσλ δξάζεσλ θαη άλνηγκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ ζηελ θνηλσλία
2. Σν ΤΠ.Π.Β.Θ ζα πξέπεη επίζεο λα επηδηψθεη λα εθπαηδεχεη φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο ζρεηηθά κε
ηνλ θαιχηεξν ηξφπν επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ. Ώπηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε ζηνρεπκέλε επηκφξθσζε ησλ
ζηειερψλ εθπαίδεπζεο, ηελ επαηζζεηνπνίεζε δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ, νη νπνίνη εξγάδνληαη ζε εθπαηδεπηηθνχο
νξγαληζκνχο (π.ρ. Αηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, ΑΕΒΚ, θ.ιπ.), θαζψο θαη ηελ
επαηζζεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη ησλ καζεηψλ σο πξνο ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ησλ
ζπγθξνχζεσλ. ινη νη εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί ζα πξέπεη λα ελζηεξληζηνχλ ην δηάινγν γηα ηελ επίιπζε ησλ
ζπγθξνχζεσλ. Ώπηφ κπνξεί λα εληζρπζεί κε ηελ νηθνδφκεζε ηζρπξψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπ Αηεπζπληή θαη ησλ
πθηζηακέλσλ ηνπ, θαζψο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζπνπδαζηψλ-καζεηψλ ζε ηέηνην βαζκφ, ψζηε φινη λα
κπνξνχλ λα κηινχλ γηα ζέκαηα πνπ ηνπο επεξεάδνπλ. Οη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα ζπδεηνχλ ηνπο θαλφλεο ησλ
ζρνιείσλ αληί λα ηνπο επηβάιινπλ. Δ θαζνδήγεζε θαη ε παξνρή ζπκβνπιψλ είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα ηνλ
έιεγρν ηεο εμάπισζεο θαθψλ εζσηεξηθψλ ζπλαηζζεκάησλ.
3. Παξάιιεια ν εγέηεο νθείιεη λα ελζαξξχλεη ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ λα αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο ζηνλ
πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Κξίλεηαη απαξαίηεηε ε θαζεκεξηλή δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε
ελφο δπλακηθνχ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο, ζην νπνίν νη εξγαδφκελνη ζπλεξγάδνληαη απνηειεζκαηηθά, γηα ηελ
επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο νκάδαο θαη θαηά επέθηαζε ηνπ νξγαληζκνχ. Θεσξείηαη θνηλσληθή αλάγθε ε
εθπαίδεπζε θαη ε επηκφξθσζε γχξσ απφ ηε δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ.
4. Με αθνξκή ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο θαη επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ αλάκεζα ζε καζεηέο, ζα
κπνξνχζαλ λα θαηαξηηζηνχλ ζηνρεπκέλα πξνγξάκκαηα επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ, πνπ ζα εθαξκφδνληαη ζε
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εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο θαη ζα αθνξνχλ ζηηο ζρέζεηο δηεπζπληή-πξνζσπηθνχ θαη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ
ζπλαδέιθσλ. Θα είλαη αληίζηνηρα ησλ πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο θαη επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ πνπ έρνπλ
εθαξκνζηεί ζε καζεηέο, φπσο ε εθπαίδεπζε επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ, ε εηξεληθή εθπαίδεπζε, ε δηακεζνιάβεζε
θ.ά. Σα κνληέια επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ ζα έρνπλ θνηλνχο ζηφρνπο, ψζηε φια ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ λα
γλσξίδνπλ:


ηηο αξρέο επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ θαη ηηο δεμηφηεηεο ησλ εηξεληθψλ δηαδηθαζηψλ επίιπζεο
πξνβιεκάησλ



λα είλαη αηνκηθά θαη ζπλεξγαηηθά ππεχζπλνη γηα ηελ εηξεληθή επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ηελ
επζχλε ηεο ελζσκάησζήο απηψλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο



φηη ε ζχγθξνπζε απνηειεί θπζηθφ κέξνο ηεο δσήο
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TEACHERS' WORK ENGAGEMENT AND JOB PERFORMANCE: A SELFDETERMINATION THEORY APPROACH

Evmorfia Nefeloudi1 and Prof. Anastasia Psalti2
Department ofBusiness Administration, Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki
2
Department of Early Childhood Education, Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki
1

Abstract
The current survey sought to examine the relationship between work engagement and job performance in
secondary school teachers, through a Self – Determination Theory (SDT) approach.Themain purpose of thestudy
was to confirm the positive effect that work engagement has on job performance, by investigating intrinsic and
extrinsic motivation as well as amotivation in the SDT framework. This theory predicts that the more
autonomous the forms of motivation are, the higher the association with engagement is. Thus, the link between
intrinsic and extrinsic motivation, as well as amotivationand work engagement‟score dimensions (vigor,
dedicationand absorption) was explored.The sample was composed of 174 secondary school teachers, based in
Thessaloniki, working in both private and public sector. For the data collection Utrecht Work Engagement Scale
(UWES), Goodman and Svyantek's (1999) scale and the Work Motivation Inventory – Greek version (WMI-G)
introduced by Christodoulidis and Papaioannou (2002), were used.Regarding the hypotheses, weproposed that
there is a correlation between work engagement and teachers‟ job performance, while work engagement as a
moderator when predicting performance was examined. Additionally, we assumed that a) intrinsic and b)
extrinsic motivation would have a) positive and b) negative effect on the three dimensions of work engagement
(vigor, dedication and absorption), and on job performance. Results of spss analysis showed that the correlation
between performance (task and contextual) and work engagement was positive, but negative when either of them
were related to amotivation. Furthermore, motivation (intrinsic and extrinsic) was found to be positively related
to work engagement and to task performance, while only intrinsic motivation was significantly and positively
relatedto contextual performance. Finally, results revealed that work engagement did not moderate the
relationship between intrinsic motivation and job performance.
Key – words :Work engagement, intrinsic motivation, extrinsic motivation, self- determination,contextual
performance, task performance.
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EDUCATION FOR IMMIGRANT GIRLS: AN ILLUSIVE DREAM

Themistoklis Gogas
Associate Professor of Intercultural Communication
Department of Translation and Interpreting
University of Ioannina

Since the early years of the 90s Greece came in contact with the phenomenon of mass immigration. During the
decades following despite the alleged attempts and the rhetoric developed no measures were taken for the
adaptation of immigrants into Greek society. Since 2015 the phenomenon of mass immigration came on surface
again for countless immigrants and refugees landed at the shores of the easternmost Greek islands seeking refuge
along with a better future. This new wave of immigrants was qualitatively different from the previous one.
Newcomers‟ ethnic and gender composition, religious affiliation, as well as cultural background were absolutely
different. Undoubtedly the authorities were caught in surprise; hence their main aim was just the provision of
shelter and food under conditions that triggered a lot of criticism. The lack of any organized initiative concerning
the adaptation of the newly arrived individuals is possibly due to the memories the first wave left behind. Those
who arrived in Greece in the 90s adapted themselves easily and without any particular effort on behalf of the
Greek state. This may have caused a feeling of security to the Greeks along with a belief that adaptation is
merely a matter of time. However, the immigrants of the 90s were persons deriving from cultures similar to the
Greek or at least not abstaining significantly. For instance gender issues were nonexistent in the whole of the
former „Eastern Block‟ countries. Women enjoyed fully their civil, political, educational or vocational rights.
Besides the gender and age composition of this particular stream of immigrants was representative of the general
population of their societies. None of these characteristics were met in the second stream of immigrants.
An in-depth view of the immigrants these last 4 years would reveal a major social issue whose only cure was
education. Some few scattered and disorganized initiatives for the establishment of a schooling system for
immigrants are disappointing for they concluded to failure.
The present paper investigates the issue of girls‟ education of the recent stream of immigrants in terms of both:
the government rhetoric as well as the attitude of the immigrants towards education. The data are taken out of a
research conducted in the main hospitality centers in mainland Greece where special classes were set for the
education of immigrants and refugees. The research involved girls and young women that lived in such
hospitality centers. The paper is divided into two parts. The first part presents the research as well as its findings,
while in the second part a socio-cultural interpretation is attempted: educational marginalization of women is
seen through the prism of migration in relation to the dominant culture.
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APPLICATION OF METHOD OF TRANSFORMATIVE LEARNING THROUGH
AESTHETIC EXPERIENCE

Yota Valai
Yota.valai@gmail.com

Abstract

In this paper we focus and try to define the need for critical investigation on the correlations between
works of high aesthetic and artistic value and cultural tourism.
According to Kokkos the process of a critical examination of stereotyped admissions in a important
subject is intense and important(2010, sel.170) and this is the reason why we chose to analyze the process with
the method of Transformative Learning. In three different pieces of artwork, students are expected to discover
the importance of local morals and customs, factors and their adherence to the present times which are
supportive of cultural tourism and also they are expected to understand the concept of multicultural coexistence
in an area, defining the identity of a site and later on discover that the way people live in each geographical area
has cultural significance.
Through extended discussion we distinguished subtopics that constitute the subject of critical approach
for the review of admissions. With the guidance of art, and her aesthetic experience, there is an expanding of
«the boundaries of how we learn, honoring multiple kinds of intelligence and endogenous knowledge.»
The conditions of the educational process with the use of aesthetic experience, provide more aspects of the
subject, thanks to the ability of the trainer to create the right environment so that students feel safe to be
expressed emotionally, promote critical awareness and destroy any other mental habits.
Through the works of art processed, we succeed the beginning of encountering obstacles and Dilemmas
that distinguished the mood of the students, identifying the aspects of our own personality and way of thinking in
order to remove any interaction from those around us.
The work is completed with the description of last stage of method, that of realization of critical
rethinking and research of work and of course the extraction of conclusions.
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MANAGING ETHICS IN THE PRIVATE EDUCATION WORKPLACE
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136, Sygrou Avenue, 17671, Athens, Greece
E-mail: evangelia.pappa@yahoo.com
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Professor, Department of Public Administration
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Vasilios Pirkatis
Postdoctoral Researcher, Department of Shipping Trade and Transport
School of Business Administration
University of the Aegean
2a Korai Street, 82132 Chios, Greece
Principal of 1st Vocational Lyceum of Elefsina, Attica
E-mail: pirkatis@gmail.com

Abstract
Ethics in education units‟ workplace environment consists of the application of principles, values and generally
accepted moral norms of behavior. An integral part of ethics is integrity embracing prudent dealing with schools‟
resources, how teaching staff treat each other and how the interests of school community are respected. The
violation of ethics and integrity predicts higher unethical behavior. The research purpose is to develop and
explain the types of unethical behavior among employees (top management and teaching staff) of private
education units in Greece. The main survey tool is a 48-item web-based questionnaire adapted from Kaptein
(2003). In all, 134 participants rated the frequency of occurrence (from never to always) for the different types of
internal integrity. Exploratory factor analysis generates 10 scales of unethical behavior primarily related to
corruption, fraud and theft, conflict of Interest (through gifts and jobs), abuse of authority, misuse and
manipulation of information, discrimination against colleagues, sexual harassment, indecent treatment of
colleagues, waste and abuse of organizational resources and last but not least, misconduct. The article concludes
with a discussion of the managerial implications of these findings for future research and practice.
Keywords: Business ethics, Integrity, Management, Education.
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CHANGE MANAGEMENT AND EMOTIONAL INTELLIGENCE

Agathi Zisopoulou
E mail :zisop2015@gmail.com

ABSTRACT
This research investigates the relation between emotional intelligence and management of changes in Greek
employees in the field of education management. This is a qualitative survey with 10 participants who analyzed
the data with content analysis. Results show that external factors, mainly the wider environment, technology and
positive motives, are accountable for the need of change. Nine participants reported internal factors that lead to
change, mainly due to personal- sentimental needs. The key factors that encourage change are understanding
people's needs for change, management, climate and people's abilities. Key benefits of change are improving
relationships and services. Most participants take into consideration the emotional needs and motivations of
employees when designing changes. In preparing the organization for change, most people say there is
information and staff preparation. To prepare the leader for change, it is important to prepare for a cognitive
level, such as problem analysis, study and information. Emotional preparation was reported by some
participants. Resistance of workers to change is usually expressed by mobilization, denial, attachment to the past,
and refusal of the young. Employees' feelings of change that dominate are always negative, with fear, anxiety,
insecurity and anxiety. Most leaders are trying to keep the mood and climate positive by motivating and
informing employees. In conclusion, emotional intelligence is related to the need for change, the change
planning and the preparation of the leader.
Key words: change management, emotional intelligence, education
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THE SIGNIFICANCE AND ROLE OF THE MUSEUM IN THE FORMAL EDUCATION
PROCESSES: THE RELATIONSHIP BETWEEN MUSEUM AND SCHOOL IN THE
PROVINCIAL CITIES, PROBLEMS AND PROSPECTS

Papagianni Efthimia
(papagianni.euthu@gmail.com)

The pedagogical theories of the 20th century shaped the educational role of museums to a great extent as they
introduced new approaches to the way knowledge is built, thus enhancing the dialogue between the Museum and
the School. Nowadays, the museums have materials and information that can be used to enrich and improve the
curriculum in various fields.
The main objective of the research proposal is to check the importance and role of informal education (museum)
in formal education processes (school). Through the research it is attempted to evaluate relations and cooperation
between museums and primary schools of provincial cities in order to create new perspectives and practices
between the two institutions.
The survey data were collected primarily through a structured questionnaire. The questionnaire was based on
closed questions, which formed after a bibliographic review and critical reading of empirical studies. In
particular, the survey was carried out on citizens who are permanent education teachers, using the purposive
sampling. The questionnaire was sent in electronic form to the survey participants, thus facilitating the time to
collect the answers and to limit the cost of the survey.
The results of the survey, as emerged from respondents' replies. proves that museums in the country, and
especially in urban centers, are becoming more and more extrovert, opening their doors to the public and shaping
programs specifically for children. On the other hand, the museums of smaller cities lag behind museums of
larger cities. Certain factors (functional, organizational, logistical) linked to the purposes, content and mode of
operation of the two institutions make relations between them more difficult and are a brake on closer contact
and cooperation, creating barriers to the development of relationships.Noting the similarities and differences
between actors, a number of proposals are being made to help alleviate the problems that will lead to building
closer cooperation to improve education and the more effective functioning of both institutions.
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Ζ ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΚΑΗ Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΤΛ
ΖΓΔΗΑ ΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ

Γεκεηξφπνπινο Βαζίιεηνο,
εθπαηδεπηηθφο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
Γξ.Καπεηαλάθεο Αληψληνο,
εθπαηδεπηηθφο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
Λαΐνπ Φεβξσλία,
εθπαηδεπηηθφο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο

Δ έξεπλα έρεη σο ζηφρν λα εμεηάζεη ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ην ζηπι
εγεζίαο ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Δγεζία θαη επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαηαιακβάλεη ζεκαληηθή
ζέζε ζηελ επηζηήκε ηνπ managment θαη ζηελ έξεπλα. ΐαζηθφ ελδηαθέξνλ είλαη λα εμεηάζεη ηελ επίδξαζε ηεο
κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο πνπ θχξην ζηφρν έρεη λα απμήζεη ην θίλεηξν ησλ νκάδσλ γηα λα ππνζηεξίμεη έλα
θνηλφ ζθνπφ. Πνιιέο έξεπλεο ζηα ζρνιεία θαηαδεηθλχνπλ φηη ν εγέηεο κπνξεί λα θαζηεξψζεη έλα ζεηηθφ θιίκα –
θνπιηνχξα ζην ζρνιείν θαη λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.Σα
δεδνκέλα ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνιφγηνπ απφ
εθπαηδεπηηθνχο Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Ώ΄ Ώζήλαο. Δ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ
πεξηιακβάλεη κέηξα πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο γηα ην ζχλνιν ησλ κεηαβιεηψλ πνπ εμεηάζηεθαλ θαζψο θαη
νηθνλνκεηξηθή αλάιπζε. Οη βαζηθέο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο πνπ εμεηάδνληαη αθνξνχλ ηηο απφςεηο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ γηα ην ζηπι εγεζίαο θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ζηελ Βιιάδα, ζε κηα ρψξα πνπ βηψλεη
κηα δχζθνιε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε. Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο επηβεβαηψλνπλ πξνεγνχκελεο έξεπλεο θαζψο ε
ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ην δηεπζπληή πνπ επηδεηθλχεη κεηαζρεκαηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά απμάλνπλ
ηελ εξγαζηαθή ηνπο ηθαλνπνίεζε αιιά θαη βειηηψλνπλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
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Πεξίιεςε
Δ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ζχκθσλα ηνπο εξεπλεηέο, είλαη ε πξαθηηθή ηεο έλαξμεο λέσλ νξγαληζκψλ ή
αλαδσνγφλεζε ησλ ήδε ψξηκσλ νξγαληζκψλ, ηδίσο ησλ λέσλ επηρεηξήζεσλ ζε ζρέζε κε ηηο πξνζδηνξηζκέλεο
επθαηξίεο (Acs & Storey, 2004). Βπίζεο, νη επηρεηξεκαηίεο νξίδνληαη σο άηνκα πνπ εθκεηαιιεχνληαη επθαηξίεο
ζηελ αγνξά κέζσ ηερληθήο θαη / ή νξγαλσηηθήο θαηλνηνκίαο (Kirzner, 1973, 1978, 1979, 2009). Άιινη εξεπλεηέο
ππνζηεξίδνπλ πσο ε επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ αλάιεςε θηλδχλνπ (Lazonick, 2002;
Νφλαθα θαη Σαθενχηζη, 2001; Politis & Landstrom, 2002). Έλαο άιινο νξηζκφο ηνπ επηρεηξεκαηία ηνλ
αληηιακβάλεηαη σο έλα πξφζσπν πνπ ζπλήζσο δεκηνπξγεί θαη θαηλνηνκεί γηα λα δεκηνπξγήζεη έλα πξντφλ
αλαγλσξηζκέλεο αμίαο ζην πιαίζην ησλ δηαζέζηκσλ επθαηξηψλ (Reynolds et. al, 2002). Βπίζεο, ραξαθηεξίδεηαη
σο θάπνηνο πνπ επηδεηθλχεη πξσηνβνπιία θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε, είλαη ζε ζέζε λα νξγαλψζεη θνηλσληθνχο θαη
νηθνλνκηθνχο κεραληζκνχο γηα λα κεηαηξέςεη ηνπο πφξνπο θαη ηηο θαηαζηάζεηο ζε πιενλεθηήκαηα, θαη
απνδέρεηαη ηνλ θίλδπλν θαη ηελ απνηπρία (Vaughn, 1998). Άιινη ππνζηεξίδνπλ φηη ε κειέηε ηεο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζα πξέπεη λα επεθηαζεί ζηηο δηεζλείο αγνξέο γηα λα δηεξεπλήζεη ηηο ζπλζήθεο θαη ηα
ραξαθηεξηζηηθά πνπ ελζαξξχλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε δηάθνξεο ρψξεο θαη πεξηνρέο. Βίλαη
ινγηθφ λα αλακέλεη θαλείο φηη νη επηρεηξεκαηίεο αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο θπξίαξρεο αμίεο ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπο,
θαζψο ε εζληθή θνπιηνχξα έρεη ζαθή επίδξαζε ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα (Putterman & Kroszner, 1996; Maula
et. al, 1995).
Δ ζεκαζία ηνπ επηρεηξεκαηία εκπινπηίδεηαη πεξαηηέξσ, φηαλ εμεηάδνληαη νη αξρέο θαη νη φξνη απφ κηα
επηρεηξεκαηηθή, δηαρεηξηζηηθή θαη πξνζσπηθή νπηηθή γσλία. Βηδηθφηεξα, ε έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο απφ
κηα πξνζσπηθή νπηηθή γσλία έρεη δηεξεπλεζεί απηφλ ηνλ αηψλα (Davidson et. al, 2001).
ε ζρεδφλ φινπο ηνπο νξηζκνχο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ππάξρεη ζπκθσλία φηη πξφθεηηαη γηα έλα είδνο
ζπκπεξηθνξάο πνπ πεξηιακβάλεη: (1) αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ, (2) νξγάλσζε θαη αλαδηνξγάλσζε ησλ
θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ κεραληζκψλ γηα ηελ κεηαηξνπή πφξσλ θαη θαηαζηάζεσλ ζε πιενλεθηήκαηα, (3)
απνδνρή ηνπ θηλδχλνπ ή ηεο απνηπρίαο (Audretsch et. al, 2008)
Γηα έλαλ νηθνλνκνιφγν, επηρεηξεκαηίαο είλαη απηφο πνπ θέξλεη πφξνπο, εξγαζία, πιηθά θαη άιια πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία ζε ζπλδπαζκνχο πνπ θάλνπλ ηνπο αμία κεγαιχηεξε απφ φ, ηη πξηλ, αιιά θαη πνπ εηζάγεη αιιαγέο,
θαηλνηνκίεο θαη κηα λέα ηάμε πξαγκάησλ. Γηα έλαλ ςπρνιφγν, έλα ηέηνην άηνκν ζπλήζσο θαζνδεγείηαη απφ
νξηζκέλεο δπλάκεηο θαη αλάγθεο απφθηεζεο ή επηηπρίαο, κε δηάζεζε λα πεηξακαηηζηνχλ, λα επηηχρνπλ, ή ίζσο λα
μεθχγνπλ απφ ηα θαζηεξσκέλα. Γηα έλαλ επηρεηξεκαηία, ν άιινο επηρεηξεκαηίαο εκθαλίδεηαη σο απεηιή, έλαο
επηζεηηθφο αληαγσληζηήο, ελψ ζε έλαλ άιιν επηρεηξεκαηία ν ίδηνο κπνξεί λα είλαη έλαο ζπλέηαηξνο, κηα πεγή
εθνδηαζκνχ, έλαο πειάηεο ή θάπνηνο πνπ δεκηνπξγεί πινχην γηα ηνπο άιινπο, θαζψο βξίζθεη θαιχηεξνπο
ηξφπνπο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ, ηε κείσζε ησλ απνβιήησλ, θαη δεκηνπξγεί ζέζεηο εξγαζίαο (Da Rin et.
al, 2011).
Δ επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη ε δπλακηθή δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ζηνηρεηψδνπο πινχηνπ. Ο πινχηνο έρεη
δεκηνπξγεζεί απφ άηνκα πνπ αλαιακβάλνπλ ηνπο κείδνλεο θηλδχλνπο απφ άπνςε ζέζεο εξγαζίαο, ρξφλνπ θαη / ή
δέζκεπζεο θαξηέξαο ή κε ζθνπφ λα παξέρνπλ αμία γηα θάπνην πξντφλ ή ππεξεζία. Σν πξντφλ ή ε ππεξεζία
κπνξεί λα είλαη λέν ή κνλαδηθφ, αιιά ε αμία πξέπεη κε θάπνην ηξφπν λα εγρπζεί απφ ηνλ επηρεηξεκαηία κε ηελ
απφθηεζε θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ θαη πφξσλ (Conner & Abraham, 2001).
Παξά ην γεγνλφο φηη θάζε έλαο απφ απηνχο ηνπο νξηζκνχο αληηιακβάλεηαη ηνπο επηρεηξεκαηίεο απφ κηα ειαθξψο
δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία, πεξηέρνπλ φινη παξφκνηεο έλλνηεο, φπσο ε θαηλνηνκία, ε νξγάλσζε, ε δεκηνπξγία, ν
πινχηνο, θαη ε αλάιεςε θηλδχλσλ. Χζηφζν, θάζε νξηζκφο είλαη θάπσο πεξηνξηζηηθφο, δεδνκέλνπ φηη νη
επηρεηξεκαηίεο βξίζθνληαη ζε φια ηα επαγγέικαηα, ζηελ εθπαίδεπζε, ζηελ ηαηξηθή, ζηελ έξεπλα, ζην δίθαην,
ζηελ αξρηηεθηνληθή, ζηε κεραληθή, ζηελ θνηλσληθή εξγαζία, ζηε δηαλνκή θαη ηελ θπβέξλεζε.
Σα ηειεπηαία ρξφληα φιν θαη πεξηζζφηεξν απμάλεηαη ην ελδηαθέξνλ γηα ην ξφιν ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ
νηθνλνκηθή αλάπηπμε (European Commission, 2003). Σν γεγνλφο απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ε κειέηε απηήο ηεο
κνξθήο αλζξψπηλεο δξάζεο λα έρεη ιάβεη πξσηεχνπζα ζέζε ζε ζεσξεηηθφ θαη εκπεηξηθφ επίπεδν νηθνλνκηθψλ
θαη φρη κφλν εξεπλψλ.
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ηε ζεκεξηλή επνρή κε ηηο ηεξάζηηεο πξνθιήζεηο ηεο αλνηθηήο δηεζλνχο αγνξάο ε ελίζρπζε θαη ε βειηίσζε ηεο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ Βπξσπατθή Έλσζε είλαη θάηη παξαπάλσ απφ επηβεβιεκέλεο. Βπεηδή φκσο ε
αλάπηπμή ηεο είλαη απνηέιεζκα ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δηεξγαζηψλ, είλαη
απαξαίηεην νη παξάγνληεο απηνί λα εληνπηζηνχλ θαη λα δηεξεπλεζνχλ (Reynolds et. al, 2002). πλεπψο, ε
κειέηε θαη αλάιπζε ησλ δηαθφξσλ νηθνλνκηθνθνηλσληθψλ παξαγφλησλ πνπ πξνδηαγξάθνπλ ηελ εθδήισζε
επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε κηα νηθνλνκία είλαη ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ αληηιεπηέο θαη λα
θαηαλνεζνχλ βαζηθέο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο θαη αδπλακίεο.
Σα ζεκαληηθφηεξα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε βηβιηνγξαθία
είλαη ηα εμήο (Εσαλλίδεο, 1994; Εσαλλίδεο, 2001; Εσαλλίδεο, 2004; European Commission, 2004; Maula et. al,
2005):
1. Δ επηηπρεκέλε εηζαγσγή κηαο θαηλνηνκίαο ζηελ αγνξά εμαζθαιίδεη κηα, έζησ θαη βξαρπρξφληα,
κνλνπσιηαθή ζέζε ζηελ επηρείξεζε, πνπ ηεο απνθέξεη κνλνπσιηαθά θέξδε. Σα θέξδε απηά είλαη
βξαρπρξφληα, φρη κφλν γηαηί ιεηηνπξγεί αλαπφθεπθηα ν «θχθινο δσήο» ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ
(δειαδή, νη θάζεηο ηεο εηζαγσγήο ζηελ αγνξά, ηεο κεγάιεο αλάπηπμεο, ηεο επηβξάδπλζεο ηεο
αλάπηπμεο, ηεο σξηκφηεηαο θαη ηεο θάκςεο), αιιά θαη γηαηί θηλεηνπνηνχληαη νη «κηκεηέο»
επηρεηξεκαηίεο. Βηδηθφηεξα, ιφγσ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κηκεηψλ επηρεηξεκαηηψλ, ηα νθέιε πνπ
πεγάδνπλ απφ ηελ θαηλνηνκία (θπξίσο φζνλ αθνξά ζηε κείσζε ησλ ηηκψλ θαη ζηε βειηίσζε ηεο
πνηφηεηαο ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο) ζα ηα θαξπσζνχλ καθξνρξφληα νη θαηαλαισηέο. Ώπηφ
βέβαηα ζα ηζρχεη ζηε πεξίπησζε πνπ ε πξσηνπφξνο επηρείξεζε θαη νη κηκεηέο ηεο δελ ζα
εγθαζηδξχζνπλ απφ θνηλνχ θάπνηα κνξθή ειέγρνπ ηεο αγνξάο, π.ρ. ηξαζη, θαξηέι θιπ.
2. Με ηελ θαηλνηνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζα παξαρζνχλ λέα ή θαιχηεξεο πνηφηεηαο πξντφληα ή ππεξεζίεο,
πνπ ζα απμήζνπλ ηε δηεπθφιπλζε ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ πξνζθεξφκελσλ επηινγψλ.
Βπηπξνζζέησο, ζα δεκηνπξγεζνχλ θαηλνχξηεο κέζνδνη εκπνξίαο θαη πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ θαη
ππεξεζηψλ, νη νπνίεο ζα απνξξνθήζνπλ λέν εξγαηηθφ δπλακηθφ ή ζα δεκηνπξγήζνπλ ηελ αλάγθε γηα
θαηλνχξηεο εμεηδηθεχζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ.
3. Θα αλαπηπρζνχλ, επίζεο, λέεο κνξθέο νξγάλσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, ψζηε λα ππάξμεη πην
νινθιεξσκέλε εθκεηάιιεπζε ησλ αηνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ
αηφκσλ πνπ απαζρνινχληαη ζηελ επηρείξεζε. Ώπηφο ν λένο ηξφπνο νξγάλσζεο ηεο επηρείξεζεο ζα
νδεγήζεη ζε αξηηφηεξε αμηνιφγεζε ησλ πιεξνθνξηψλ. Βπίζεο, ε ελ ιφγσ νξγάλσζε κπνξεί λα
δεκηνπξγήζεη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ή λα νδεγήζεη ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ζε λέεο εμεηδηθεχζεηο.
4. Θα δηαλνηρηνχλ αθφκε, θαηλνχξηεο αγνξέο γηα ην λέν πξντφλ ή ππεξεζία, πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ
ίδξπζε άιισλ επηρεηξήζεσλ, ζπκπιεξσκαηηθψλ ή θαη αληαγσληζηηθψλ, κε απνηέιεζκα ηελ ηφλσζε θαη
ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο.
5. Θα δεκηνπξγεζνχλ, επηπιένλ, λέεο κέζνδνη παξαγσγήο, νη νπνίεο ζα απμήζνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα
ησλ ζπληειεζηψλ ηεο παξαγσγήο (δειαδή ζα κεηψζνπλ ην θφζηνο) ή ζα ππνθαηαζηήζνπλ ηηο πξψηεο
χιεο κε λέεο, θζελφηεξεο θαη απνδνηηθφηεξεο.
6. Οη κηκνχκελνη κηα θαηλνηνκία επηρεηξεκαηίεο, θπξίσο ζηηο ππφ αλάπηπμε νηθνλνκίεο, ζπκβάιινπλ
ελεξγά ζηελ αλάπηπμή ηνπο δηαρένληαο φια ηα παξαπάλσ ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο πξσηνπφξνπ
θαηλνηνκηθήο δξάζεο.
7. Με ηελ αμηνπνίεζε θάζε επθαηξίαο θέξδνπο θαη ηε κείσζε ηεο «άγλνηαο» ζηηο νηθνλνκίεο φπνπ
επλνείηαη ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαιχπηνληαη ηα «θελά» ηεο αγνξάο.
πσο είλαη θαλεξφ κε βάζε ηα νηθνλνκηθά ηεο απνηειέζκαηα ε επηρεηξεκαηηθφηεηα κπνξεί λα ζεσξεζεί έλαο
απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κηαο ρψξαο. ην πιαίζην απηφ,
ν εξεπλεηηθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα κειεηεζεί ε επηρεηξεκαηηθφηεηα, κε έκθαζε ηδηαίηεξα
ζηελ λεαληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, αλαιχνληαο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζε απηή ζηνπο λένπο
επηρεηξεκαηίεο ζηελ Διιάδα. Σν ζέκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαη‟ επέθηαζε είλαη ζεκαληηθφ, θαζψο ε
επηρεηξεκαηηθφηεηα φπσο θάλεθε απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε είλαη πιένλ ζεκαληηθφο κνριφο ηεο αλάπηπμεο
ηεο νηθνλνκίαο. Βπηπιένλ, ην ζέκα απηφ είλαη ζεκαληηθφ θαζψο δελ έρεη δηεμαρζεί παξφκνηα έξεπλα ζηελ
Βιιάδα ε νπνία θαη λα κειεηά ηνπο παξάγνληεο νη νπνίνη δηακνξθψλνπλ ηνπ πξνθίι ηνπ λένπ Έιιελα
επηρεηξεκαηία. πλεπψο, ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο αλακέλεηαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ ππάξρνπζα
γλψζε επί ηνπ ζέκαηνο, αιιά θαη λα απνηειέζνπλ εξγαιείν γηα ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ θιάδνπ.
Δ παξνχζα εξγαζία γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο ζα δνκεζεί ζε έμη (6) θεθάιαηα. ην πξψην θεθάιαην, ν
ζηφρνο είλαη λα αλαπηπρζνχλ θαη λα παξνπζηαζηνχλ θξίζηκεο έλλνηεο, φπσο ε επηρεηξεκαηηθφηεηα, νη κνξθέο
ηεο, ηα είδε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θη ηδηαίηεξα ε επηρεηξεκαηηθφηεηα λέσλ θαη ε γπλαηθεία
επηρεηξεκαηηθφηεηα. Βπηπιένλ, παξνπζηάδνληαη ηα θίλεηξα γηα ηελ αλάιεςε επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο, νη
παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ θαη ηέινο ε θαηάζηαζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ Βιιάδα, αιιά θαη ζην
πιαίζην ηεο παγθνζκηνπνίεζεο.
ην δεχηεξν θεθάιαην, ζηφρνο είλαη λα αλαδεηρζνχλ νη νξηζκνί γηα ηνλ επηρεηξεκαηία. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα
αλαιπζεί ν νξηζκφο θη ε έλλνηα, ε πξνζσπηθφηεηα, ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία αιιά θαη ε εθπαίδεπζε θαη
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θαηάξηηζε ηνπ επηρεηξεκαηία. ηφρνο ηνπ θεθαιαίνπ είλαη λα πξνζδψζεη ην απαξαίηεην αθαδεκατθφ ππφβαζξν
πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηελ αλάιεςε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο ελ γέλεη.
Σν ηξίην θεθάιαην απνηειεί ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θη ππνζέζεηο, ηα νπνία θαη πξνέθπςαλ βάζεη ηεο
ζχλζεζεο ηεο βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο ησλ θεθαιαίσλ 1 θαη 2, γηα ηνπο νξηζκνχο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο
αιιά θαη ηνπ επηρεηξεκαηία. Σα εξσηήκαηα θαη ππνζέζεηο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ απνηεινχλ ην αληηθείκελν ηεο
εκπεηξηθήο εμέηαζεο ηνπ ζέκαηνο.
Σν ηέηαξην θεθάιαην απνηειεί ηε κεζνδνινγία ηεο εξγαζίαο. πγθεθξηκέλα, ζην θεθάιαην απηφ ζα γίλεη
παξνπζίαζε ηνπ ηειηθνχ δείγκαηνο θαη ηεο κεζφδνπ δεηγκαηνιεςίαο θαη ηεο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα
γίλεη κέζσ δηακνηξαζκνχ εξσηεκαηνινγίσλ.
Σν ηέηαξην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο ζπκππθλψλεη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ηνπ εκπεηξηθνχ
κέξνπο. Εδηαίηεξα, ζην πξψην κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ ζα παξνπζηαζηνχλ ηα θνηλσληθά-δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ
εξσηεζέλησλ, ελψ ζην δεχηεξν κέξνο ζα γίλεη ζηαηηζηηθή αλάιπζε γηα ηνλ έιεγρν ησλ εξεπλεηηθψλ
εξσηεκάησλ θη ππνζέζεσλ πνπ αλαπηχρζεθαλ ζην θεθάιαην ηξία.
Σν ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο απνηειεί ηα ζπκπεξάζκαηα. ην θεθάιαην γίλεηαη ζπδήηεζε ησλ
απνηειεζκάησλ θη ηδηαίηεξα θξηηηθή αμηνιφγεζή ηνπο σο πξνο ην αλ ηθαλνπνηνχλ ηηο ππνζέζεηο πνπ
αλαπηχρζεθαλ ή φρη θη αλ ζπκβαδίδνπλ κε ηα βηβιηνγξαθηθά επξήκαηα ησλ θεθαιαίσλ 1 θαη 2. Βπίζεο, ζην
θεθάιαην απηφ γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο έξεπλαο, αιιά θαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα επί
ηνπ ζέκαηνο.
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ΑΠΟ ΣΟ ΟΡΑΜΑ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ: ΊΓΡΤΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΗΓΗΚΖ
ΑΓΧΓΖ. Ζ ΝΟΜΟΘΔΗΑ, Ζ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ, ΣΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ, Ζ ΠΡΑΓΜΑΣΧΖ

Κνζκίδνπ Μαξηγνχια
Αηεπζχληξηα Α.Β. Ρνδφπεο,
Εαδέιιεο Δκκαλνπήι
εθπαηδεπηηθφο Α.Β.

Δ ίδξπζε ζρνιηθήο κνλάδαο εηδηθήο αγσγήο (ΜΒΏΒ) νκνηάδεη αιιά θαη ηαπηφρξνλα δηαθέξεη θαηά πνιχ απφ
ηελ ίδξπζε κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο γεληθήο αγσγήο. Δ δηαδηθαζία πνπ δηέπεη ηελ ίδξπζε ζρνιηθψλ κνλάδσλ
ππαγνξεχεηαη απφ λφκνπο θαη εγθπθιίνπο.
Δ ίδξπζε κηαο νπνηαδήπνηε ζρνιηθήο κνλάδαο πξνυπνζέηεη ην φξακα ηνπ δηεπζπληή εθπαίδεπζεο, ηελ
ππνζηήξημε ηνπ πξνζσπηθνχ δηεχζπλζεο, ηελ απνδνρή ησλ νκάδσλ γνλέσλ κε παηδηά κε εηδηθέο καζεζηαθέο
αλάγθεο θαζψο θαη ηα παξαθάησ ζεκαληηθά ζηνηρεία:
1.
2.
3.
4.
5.

ηελ χπαξμε καζεηηθνχ δπλακηθνχ πνπ ρξήδεη ίζσλ επθαηξηψλ εθπαίδεπζεο
ηελ εμεχξεζε ζρνιηθνχ θηηξίνπ θαηάιιεινπ γηα ζηέγαζε ησλ καζεηψλ
ηελ δηαζθάιηζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο
ηελ δηαζθάιηζε ησλ πφξσλ εμνπιηζκνχ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο
ηελ δηαζθάιηζε ηνπ ηξφπνπ κεηαθνξάο ησλ καζεηψλ ζην ζρνιηθφ θηίξην

Δ ίδξπζε κνλάδαο εηδηθήο αγσγήο επηπξφζζεηα πξνυπνζέηεη ηελ ζεηηθή εηζήγεζε ηνπ ΚΒΤ (πξψελ ΚΒΑΑΤ)
πεξί ηεο χπαξμεο ηνπ απαξαίηεηνπ ειάρηζηνπ αξηζκνχ καζεηψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία ε
κνλάδα απεπζχλεηαη θαη ηελ ζεηηθή εηζήγεζε ηνπ ζπληνληζηή (πξψελ ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ) εηδηθήο αγσγήο.
Βπηπιένλ απαηηείηαη ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ε νπνία πνιιέο θνξέο θαζνδεγείηαη απφ
ζηεξεφηππα ηεο θνηλσλίαο, κηαο θνηλσλίαο πνπ δελ δηάθεηηαη πάληνηε ζεηηθά ζηελ απνδνρή ηεο εθπαίδεπζεο
αηφκσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.
Σέινο απαηηείηαη θαη ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ δηεπζπληή εθπαίδεπζεο.
Βπνκέλσο είλαη απαξαίηεηε ε αγαζηή θαη ζπληνληζκέλε ζπλεξγαζία ηεο δηεχζπλζεο δεπηεξνβάζκηαο (ή
πξσηνβάζκηαο αλάινγα κε ηελ βαζκίδα) εθπαίδεπζεο κε ηνπο θνξείο ηφζν ηνπ ππνπξγείνπ παηδείαο φζν θαη ηεο
ηνπηθήο θνηλφηεηαο αθνχ απνηειεί έξγν θνηλήο απνδνρήο. Βκπφδηα ζηελ ίδξπζε κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο εηδηθήο
αγσγήο πνιιέο θνξέο δεκηνπξγνχληαη απφ ηνπο ηνπηθνχο θνξείο ελψ ε ιεηηνπξγία ηεο παξεκπνδίδεηαη εθηφο ησλ
άιισλ απφ ηελ αδπλακία ησλ γνλέσλ λα απνδερηνχλ ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ παηδηνχ ηνπο λα θνηηήζεη ζε ζρνιείν
εηδηθήο αγσγήοθαη ηα νθέιε απφ απηήλ ηε θνίηεζε. Ώπαηηνχληαη ηερληθέο ζπκβνπιεπηηθήο θαη άνθλεο
πξνζπάζεηεο ψζηε νη γνλείο λα αληηιεθζνχλ ην θέξδνο, βξαρπρξφλην θαη καθξνρξφλην ηεο θνίηεζεο ζην εηδηθφ
ζρνιείν.
Ώπφ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο έσο ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία κεζνιαβεί ε απνδνρή ηεο πξφηαζεο απφ ην
ππνπξγείν παηδείαο αιιά θαη ε έγθξηζε ηνπ εζληθνχ ινγηζηεξίνπ.
Ώπφ ηελ ζηηγκή ηεο δεκνζίεπζεο ηνπ ΦΒΚ έσο ηελ ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ππάξρνπλ επηπιένλ ηα
ζηάδηα ηεο πξνθήξπμεο ηεο ζέζεο θαη ηεο επηινγήο ηνπ δηεπζπληή αιιά θαη ηεο πξφζιεςεο θαη ηνπνζέηεζεο
δηδαθηηθνχ, εηδηθνχ εθπαηδεπηηθνχ θαη βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ.
Δ παξνχζα εξγαζία απνηειεί αλαθνξά, θαηάζεζε, κειέηε πεξίπησζεο ηεο λνκνζεζίαο, ηεο δηαδηθαζίαο βήκα
πξνο βήκα έγθξηζεο ηνπ Βληαίνπ Βηδηθνχ Βπαγγεικαηηθνχ Γπκλαζίνπ Λπθείνπ Κνκνηελήοθαη ησλ
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πξνβιεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ θαη επηιχζεθαλ κέρξη ην πξψην ρηχπεκα ηνπ θνπδνπληνχ θαη ηελ έλαξμε
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ ην επηέκβξην ηνπ 2017. Οη δηαδηθαζίεο απηέο νδήγεζαλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ
νξάκαηνο, ζηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ θαη ησλ ζηφρσλ αιιά θαη ζηελ επηηπρία ηεο παξνρήο ίζσλ επθαηξηψλ
εθπαίδεπζεο κε απψηεξν ζηφρν ην θνηλσληθφ φθεινο.
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Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΖΓΔΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΚΗΝΖΖ ΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ

Μπισλά Μαξηάλζε,
εθπαηδεπηηθφο,
MSc «Αηνίθεζε Βθπαηδεπηηθψλ Μνλάδσλ»
Βνπξδέξε Αγγειηθή,
Τπεχζπλε Σνκέα ΒΚ,
MSc «Κιηληθή Ννζειεπηηθή»
ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Σν κνληέιν δηνίθεζεοελφο νξγαληζκνχθαη ην είδνο ηεο εγεζίαο πνπ εθαξκφδεηαη απνηειεί ην
ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ κε ηε κέγηζηε αμηνπνίεζε φισλησλ πφξσλ
θαη ησλ κέζσλ πνπ δηαζέηεη. Σειεπηαία, ζχκθσλα θαη κε ηηο νδεγίεο ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο,αλαδχεηαη ε
αλάγθε δηαθνξνπνίεζεο ηεο παξαδνζηαθήο εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο ζηε ρψξα καο θαη ην κνληέιν εγεζίαο πνπ
πξνηείλεηαη απφ ηελ ειιεληθή θαη δηεζλή βηβιηνγξαθία είλαη απηφ ηεο Μεηαζρεκαηηζηηθήο Δγεζίαο.Πξψηνο ν
Bassπξφηεηλε απηφλ ηνλ ηχπν εγέηε, ν νπνίνο σζεί ηνπο άιινπο λα «κεηαζρεκαηίδνπλ»ηνπο ζηφρνπο ηνπ
νξγαληζκνχ ζε πξνζσπηθνχο ηνπο ζηφρνπο θαη λα απμάλνπλ έηζη ηελ απφδνζή ηνπο, ππνζθειίδνληαο ηα
πξνζσπηθά ηνπο ζπκθέξνληα θαη αμηνπνηψληαο ηηο ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηέο ηνπο, εξγαδφκελνη ζε θιίκα
νκαδνζπλεξγαηηθφηεηαο.
Βηδηθά γηα ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, ν κεηαζρεκαηηζηηθφο εγέηεο πξνζδηνξίδεη ην θνηλά απνδεθηφ
φξακα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ θαηηνπο ζηφρνποηνπ, ππνζηεξίδεη ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ θαη
δηαρεηξίδεηαη απνηειεζκαηηθά ηηο θξίζεηο, εκπλέεη θαη θαιιηεξγεί πξνζδνθίεο, αλαδεηθλχεη ηηο βέιηηζηεο
πξαθηηθέο θαη αλαπηχζζεη νξηδφληηεο ζπκκεηνρηθέο δνκέο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ, θαιιηεξγεί ζεηηθφ θαη γφληκν
εξγαζηαθφ θιίκα,έρνληαοζπλαίζζεζε ηεο επζχλεο.
Έλαο βαζηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο είλαη ε παξαθίλεζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ. Ο ξφινο ηνπ κεηαζρεκαηηζηηθνχ εγέηε ζηελ αλαδήηεζε ελαιιαθηηθψλ θηλήηξσλ (εθηφο ησλ
νηθνλνκηθψλ) γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο εξγαζηαθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπο είλαη θαζνξηζηηθφο. ‟απηήλ ζα πξέπεη
λα ιεθζνχλ ππ‟φςε ε αλαγλψξηζε ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηεο αηνκηθφηεηάο ηνποθαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπο απφ ην
Αηεπζπληή, ε ζαθήλεηα ησλ θαηεπζχλζεσλ ηνπ νξγαληζκνχ, ε παξνρή επθαηξηψλ γηα επαγγεικαηηθή αλέιημε θαη
αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ θαη ε θαιιηέξγεηα ηεο αίζζεζεο ηνπ «πξνζσπηθνχ ζηφρνπ».
Με βάζε ηα παξαπάλσ πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα κε ζηφρνηε ζπζρέηηζε ηεο εγεζίαο, ηφζν κε ηελ
απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ, φζν θαη κε ηελ παξαθίλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηά ην ζρνιηθφ έηνο
2017-2018ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο Ώλαηνιηθήο Ώηηηθήο. Δ πνηνηηθή πεξηγξαθή
ησλ πνηθίισλ εθθάλζεσλ ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο θαη ηεο παξαθίλεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κειεηήζεθε
κε έλα δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην πνπ απεπζπλφηαλ ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη πεξηιάκβαλε εξσηήζεηο αλνηθηνχ
ηχπνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ εξκελείεο, αιιά θαη λα ππάξρεη δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηεο κειέηεο ζε
άιιεο δηαζηάζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ.Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα αθνξνχζαλ:

ηηο ηερληθέο θαη κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη Αηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ γηα λα αλαδεηρζνχλ
εγεηηθά θαη παξάιιεια λα παξαθηλήζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ νξγαληζκνχ, θαη

ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία θαη ηελ ζπκβνιή ηεο ζηελ
απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.
Παξ‟φιν πνπ ε επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ βξίζθεηαη αθφκε ζε εμέιημε, θαίλεηαη φηη γηα ηνπο
πεξηζζφηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο ην επράξηζην θιίκα, ε ψζεζε ηνπ Αηεπζπληή, ε αγάπε γηα ηνπο καζεηέο, ε
αλάγθε γηα απηνβειηίσζε θαη ε έκπλεπζε απφ ηελ νκάδα δξνπλ παξαθηλεηηθά θαη ηνπο νδεγνχλ λα πξνζθέξνπλ
ην κέγηζην ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο.Δ εζηθή αληακνηβή, ν θαιφο ιφγνο θαη ε αλαγλψξηζε απφ ην Αηεπζπληή, αιιά
θαη απφηνπο ζπλαδέιθνπο, θαζψο θαη ε ραξά ηεο δεκηνπξγίαο κηαο ζπλεξγαζίαο είλαη ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ
ζηελ παξνχζα δηνηθεηηθή δηάξζξσζε ησλ ζρνιείσλ, σζηφζν ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ εμέθξαζε ηελ
αλεζπρία ηεο γηα κηα πηζαλή αιιαγή ηεο ζην κέιινλ. Σν γεγνλφο απηφ επηβεβαηψλεη ηελ επζχλε πνπ έρεη θαηά ην
κέγηζην βαζκφ ν Αηεπζπληήο ζηε δηακφξθσζε ηεο θνπιηνχξαο κέζα ζηνλ νξγαληζκφ πνπ δηνηθεί, άξα θαη ζηελ
παξαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ.
Λέμεηο Κιεηδηά: Δγεζία, Παξαθίλεζε Βθπαηδεπηηθψλ, Αηνίθεζε, Μεηαζρεκαηηζηηθή Δγεζία
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ΟΗ 12 ΘΔΟΗ ΣΟΤ ΟΛΤΜΠΟΤ, ΣΟ ΣΑΞΗΓΗ ΣΟΤ ΣΟ ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΟ ΥΧΡΟ!!!

Μαξία Μαξαγθνχ
Ααζθάια, Π.Β. 70, Ώ΄ΐάζκηα Βθπαίδεπζε Ν. Ώηησι/λίαο
Ώηησιηθήο πκπνιηηείαο, Ναχπαθηνο, Σ.Κ. 30300
maragkouma@yahoo.gr
2634024623, 6978182440
Παξαθάησ πξαγκαηεχεηαη δηδαθηηθή/δηαζεκαηηθή πξφηαζε ζηελ Εζηνξία, πνπ πινπνηήζεθε ζε Αεκνηηθφ
ρνιείν ηεο Ναππάθηνπ, ην ζρνιηθφ έηνο 2017-18. Βθαξκφδνληαη ζηνηρεία θαηλνηνκίαο, αθνχ εθιακβάλνληαη
σο έξεηζκα γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο θνηλσληθήο λνεκνζχλεο θαη ηεο κεηαγλψζεο.Δ αθφξκεζε δφζεθε απφ ηελ
ελφηεηα: Μπζνινγία. Ο ηίηινο ηνπ ζελαξίνπ ήηαλ: «Οη 12 Θενί ηνπ Οιχκπνπ, ην ηαμίδη ηνπο ζην ρξφλν θαη ην
ρψξν!!!». ην Ώλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ/(Ώ.Π..)αλαθέξεηαη φηη νη καζεηέο/ηξηεο ζα πξέπεη λα
αλαπηχμνπλ ηελ ηζηνξηθή ηνπο ζθέςε θαη ζπλείδεζε, ψζηε λαθαηαζηνχλ ηζηνξηθά εγγξάκκαηνη θαη ππεχζπλνη
πνιίηεο. Οη γεληθνί ζηφρνη επηθεληξψλνληαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ειιεληθή κπζνινγία θαη
ηηο επηβηψζεηο ηεο ζηε γιψζζα, ζηε ινγνηερλία, ζηελ ηέρλε.Δ θαιιηέξγεηα ησλ δεμηνηήησλ αθήγεζεο, γξαθήο
θαη δηαρείξηζεο πιεξνθνξηψλ ζα νδεγήζνπλ ζηε δπλαηφηεηα δηαηχπσζεο ελδνθιαδηθψλ θαη δηαθιαδηθψλ
γεληθεχζεσλ. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα γλσξίζνπλ ηνπο Οιχκπηνπο Θενχο, ηα αλζξσπνκνξθηθά ραξαθηεξηζηηθά
ηνπο, ηηο ηδηφηεηεο πνπ ηνπο απνδίδνληαλθαηαθφκε λα εληνπίζνπλ ηελ αλάγθε λα ιαηξεχνληαη θαη λα ηηκνχληαη.
Δ νηθνδφκεζεηεο γλψζεο, αθνινπζψληαο ηελ θνλζηξνπθηηβηζηηθή πξνζέγγηζε κάζεζεο,επηδηψθεηαη λα
επηηεπρζείζηαδηαθά,κέζα ζεελαιιαθηηθά/πνιπηξνπηθά πεξηβάιινληα, ελψ αμηνπνηνχληαη νηπξνυπάξρνπζεο
γλψζεηο θαη ηα βηψκαηα ησλ παηδηψλ.Βθαξκφδνληαη θπξίσοενκαδνζπλεξγαηηθή/δηεξεπλεηηθή κέζνδνο,
βησκαηηθέο/αλαθαιππηηθέο θαη δηαηζζεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο θαη δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγηθήο
έθθξαζεο,ελψ γίλεηαη δηάινγνο θαηδξακαηνπνίεζε. Βπηπιένλαμηνπνηνχληαη ηζηνξηθέο πεγέο,ρσξνρξνληθέο
ζπζρεηίζεηο,νη Νέεο Σερλνινγίεο, θαη θάζε δηαζέζηκνοπφξνο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο θνηλφηεηαο. Τπφ ην πξίζκα
ησλ παξαπάλσ θαη μεθηλψληαο απφ ην κχζν ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ θαηαζθεπάζηεθε ην θνπηί ηεο
Παλδψξαο, νκαδηθφ γιππηφ ηεο γεο, πξφπιαζκα ράξηε θαη αγγεία κε αλαπαξαζηάζεηο ζεψλ. Σν ηκήκα
ζπκκεηείρε ζηελ ηειεηή ππνδνρήο ηεο Οιπκπηαθήο Φιφγαο ζηελΝαχπαθην, γηα ηνπο Οιπκπηαθνχο αγψλεο ηνπ
2018. ε επίζθεςε ζηελ Ώξραία Οιπκπίανη καζεηέο/ηξηεο αγσλίζηεθαλ ζην ηξέμηκνζην Οιπκπηαθφ ηάδην.
Πξαγκαηνπνηήζεθε επίζθεςε ζηνπο
Αειθνχο θαηζην θέληξν «ΑΡΧ» κεζπκκεηνρή ζηηο
βησκαηηθέοεθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο «Σνπ θφζκνπ ηεο Μπζνινγίαο». ε πξφζθιεζε/επίζθεςε ζην ζρνιείν
θηεληάηξνπ θαη αξγφηεξα εξεπλήηξηαο/αξραηνιφγνπζπδεηήζεθε ην ζέκα ηεο πξνζηαζίαο θαη ηεο αγάπε ησλ
δψσλ απφ ηνπο αξραίνπο Θενχο. Σα αθηεξψκαηα/δψξα ησλ αξραίσλ Βιιήλσλ, σο κέξνο ηεο ιαηξείαο πξνο ηνπο
Θενχο ηνπο, ζπλδέζεθαλ κε ζεκεξηλέο αλάινγεο ζπλήζεηέο/ηάκαηα. Έγηλε ζεαηξηθφ παηρλίδη/δξακαηνπνίεζεηεο
αξπαγήο ηεο Βπξψπεο απφ ην Αία, κεηά απφ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ/ζελαξίνπ θαη δηάβαζκα ζρεηηθψλ
βηβιίσλ. Βληνπίζηεθε ην «ηαμίδη» ησλ 12 Θεψλ απφ ηνλ ιπκπνθαη ην «Ώζθιεπηείν Ναππάθηνπ», κέρξη ηνπο
δξφκνπο ηεο πφιεο θαη ην δηάζηεκα.ηελ ηειεηή ιήμεο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο νη καζεηέο/ηξηεο,αθνχ ηξαγνχδεζαλ
ηνλ Οιπκπηαθφ Όκλν, πξαγκαηνπνίεζαλ αγψλεο επίδεημεο ζην αθφληην θαη ζην άικα εηο κήθνο.Ο ξφινο ηνπ
δαζθάινπήηαλθπξίσο
εκςπρσηηθφο/δηεπθνιπληηθφο,
θαηεπζπληηθφο/θαζνδεγεηηθφο
θαηππνζηεξηθηηθφο/ζπληνληζηηθφο ζηελ πνξεία κάζεζεο.Δ αμηνιφγεζε είρε δηακνξθσηηθφ θαη αλαηξνθνδνηηθφ
ραξαθηήξα θαη ζηφρεπε ζηελ φμπλζε ηεο θξίζεο θαηηεο θαληαζίαο,φπσοθαη ζηελ δξαζηεξηνπνίεζε ησλ
καζεηψλ/ηξηψλ.Δ εθαξκνγή ησλ δξάζεσλ θαη ε δηάρπζήηνποκε PowerPoint ζε εθδήισζεζηνπο γνλείο, κε
αγψλεο επίδεημεο αζιεκάησλ ζηελ ηειεηή ιήμεο ηνπ ζρνιείνπ,κε αλαθνίλσζε ζηνλ ηνπηθφ ηχπν, αιιά θαη κε
αλάξηεζεινγηζκηθνχ ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ,εθηηκάηαη φηη ζα ζπλέβαιαλεληέιεη ζηελ
πξαγκάησζε ησλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ ηνπ Ώ.Π.., θαζψο θαηζηε δηεπθφιπλζε ηνπ ηζηνξηθνχ εγγξακκαηηζκνχθαη
ζηελ πξνζσπηθή επηπρία θαη αλάπηπμε ησλ παηδηψλ.
ΛΒΞΒΕ ΚΛΒΕΑΕΏ: Εζηνξηθφο εγγξακκαηηζκφο, ηζηνξηθέο επηβηψζεηο, πνιπηξνπηθέο/ελαιιαθηηθέο πεγέο
κάζεζεο, κεηαγλψζε, δηάρπζε δξάζεσλ.
ΐΕΐΛΕΟΓΡΏΦΕΏ
 Μαηζαγγνχξαο Δ. (2002). Οκαδνζπλεξγαηηθή Γηδαζθαιία θαη Μάζεζε. Ώζήλα: Γξεγφξεο.
 Μαηζαγγνχξαο Δ. (2003). Ζ Γηαζεκαηηθφηεηα ζηε ζρνιηθή γλψζε. Ώζήλα: Γξεγφξεο.
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Μαηζαγγνχξαο Δ. (1988). Οξγάλσζε θαη Γηεχζπλζε ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, ζεσξία θαη πξάμε ηεο
νξγαλσηηθήο δηδαθηηθήο. Ώζήλα: Γξεγφξεο.
Καθαβνχιεο Ώι.(1989).Γλσζηηθή Αλάπηπμε, Ώζήλα.
Παπαρξίζηνο ΐ., Μάλδαινο Λνπθάο,(1999). Ζ Γηδαζθαιία ηνπ θέθηνκαη θαη Γξάθσ. Ώζήλα, Δ
Πξννπηηθή.
Παπαζηάκνπ η. (1990). Γηνκαδηθέο ζρέζεηο. Ώζήλα: Οδπζζέαο.
Γεξκαλφο Α. (2001). Υψξνο θαη δηαδηθαζίεο αγσγήο. Ώζήλα: Gutenberg.
Κνγθνχιεο ΐ. Εσάλλεο, (2005).
ΤΠΔΠΘ/ΠΗ., (2006). Βηβιίν Μαζεηή Ηζηνξίαο Γ ΄ ηάμεο Γεκνηηθνχ.
ΤΠΔΠΘ/ΠΗ., (2006). Βηβιίν Γαζθάινπ Ηζηνξίαο Γ ΄ ηάμεο Γεκνηηθνχ.
Σν κάζεκα ηεο Εζηνξίαο ζην Αεκνηηθφ ρνιείν κε βάζε ηα λέα Ώλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ
θαη
ηα
λέα
βηβιία
http://www.pischools.gr/programs/epimorfosi/epimorfotiko_yliko/dimotiko/istoria.pdf
∆ΕΏΘΒΜΏΣΕΚΟ
ΒΝΕΏΕΟ
ΠΛΏΕΕΟ
ΠΡΟΓΡΏΜΜΏΣΩΝ
ΠΟΤ∆ΩΝ
ΕΣΟΡΕΏ,
file:///H:/9deppsaps_Istorias.pdf.
Ώλαιπηηθά
πξνγξάκκαηα:https://eclass.aspete.gr/modules/document/file.php/EPPAIK310/ζεκεηψζεηο%201.pdf
https://el.wikipedia.org/wiki/Αλαιπηηθφ_πξφγξακκα
file:///H:/didaktika_senaria.pdf
http://www.moec.gov.cy/dde/anaptyxi_veltiosi_scholeiou/tomeis_drasis/allages_kainotomies/entypa_er
galeia/kales_praktikes_diacheirisis_allagis_analytikon.pdf
http://socialactivism.gr/index.php/kales-praktikes/358-kales-praktikes-orismos-antikeimeno-methodos
http://earthlab.uoi.gr/thete/index.php/thete
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ΟΗ ΣΔΥΝΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ.ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΑΠΟΦΔΧΝ ΚΑΗ
ΣΑΔΧΝ ΣΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ
ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ

Γξνχδνπ. Μαξία
ΐξεθνλεπηνθφκνο Σ.Β., Ώπφθνηηνο ηνπ ΠΜ Οξγάλσζεο θαη Αηνίθεζεο Βθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ, ηεο ρνιήο
Αηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο, ηνπ Σκήκαηνο Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ ηνπ ΏΣΒΕΘ.
Λεπθσζίαο 19, Αξάκα
e-mail:mgroudou@gmail.com
Σειέθσλν:6977998291 θαη 25210-20296

Πεξίιεςε
ηε ζχγρξνλε επνρή πεξηζζφηεξν απφ πνηέ ε ζπλάληεζε κε ηελ ηέρλε ζην πιαίζην ελφο εθπαηδεπηηθνχ
ζρεδηαζκνχ πξνβάιιεη αλαγθαία πξνθεηκέλνπ ηα παηδηά λα βηψζνπλ κηα νιηζηηθή θαη βησκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο
γλψζεο. ην εγρείξεκα απηφ ν ξφινο ηνπ δαζθάινπ αλαδχεηαη ζεκαληηθφο, αθνχ δηακνξθψλεη ην καζεζηαθφ
πιαίζην θαη ε πξαθηηθή θαη νη ελέξγεηέο ηνπ είλαη θαζνξηζηηθέο γηα ηελ παξνρή πνηνηηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ
ηέρλε θαη κέζσ απηήο. ΐαζηθφο ζηφρνο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ηηο απφςεηο θαη ηηο ζηάζεηο
ησλ παηδαγσγψλ Πξνζρνιηθήο ειηθίαο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηερλψλ ζηα ζχγρξνλα πεξηβάιινληα
Πξνζρνιηθήο Βθπαίδεπζεο. Ο κεζνδνινγηθφο ζρεδηαζκφο ηεο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθε ζχκθσλα κε ηα
πξφηππα ησλ πνζνηηθψλ εξεπλψλ. Χο βαζηθφ εξεπλεηηθφ εξγαιείν γηα ηε δηεμαγσγή ηεο ρξεζηκνπνηήζεθε
αλψλπκν δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην. Οη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ 151 παηδαγσγνί πνπ εξγάδνληαη ζε δνκέο
Πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, δεκφζηα Νεπηαγσγεία, Παηδηθνχο θαη ΐξεθνλεπηαθνχο ηαζκνχο ζε δηάθνξνπο
δήκνπο ηεο Βιιάδαο. Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο έδεημαλ φηη νη εξσηψκελνη παηδαγσγνί
Πξνζρνιηθήο ειηθίαο, ζεσξνχλ πνιχ ζεκαληηθή ηε ζπκβνιή ησλ ηερλψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη
δειψλνπλ απφιπηα ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηηο ηέρλεο, κεγάιν βαζκφ ρξήζεο ησλ ηερλψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή
ηνπο πξαθηηθή θαη πςειφ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ πνπ ζέηνπλ. Δ
ζηάζε ηνπο επεξεάδεη ηνλ βαζκφ ελζσκάησζεο ησλ ηερλψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
ζηφρνπο πνπ ζέηνπλ θαη ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζήο ηνπο απφ απηνχο. Αηαθαίλεηαη επίζεο φηη ν βαζκφο ρξήζεο
ησλ ηερλψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ
θαη ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ παηδαγσγψλ απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηερλψλ αιιά θαη απφ ηα αθαδεκατθά
επηηεχγκαηα ησλ παηδηψλ κε ηε δηδαζθαιία κέζσ ηέρλεο. Σέινο, ζρεηηθά κε ηα είδε ησλ ηερλψλ πνπ αμηνπνηνχλ
ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο δηαδηθαζία, δηαπηζηψλεηαη φηη κεξηθνί παηδαγσγνί ηεο πξψηκεο παηδηθήο ειηθίαο δελ
αζρνινχληαη θαζφινπ κε θάπνηεο απφ ηηο ηέρλεο ζηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή ηνπο πξαθηηθή.
Λέμεηο θιεηδηά: Μάζεζε κέζσ ησλ ηερλψλ, παηδαγσγνί Πξνζρνιηθήο αγσγήο, εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΔ ΑΝΑΦΟΡΔ
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Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΖ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΡΗΔΧΝ ΑΝΑΜΔΑ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ. ΜΗΑ ΜΔΛΔΣΖ
ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΖΛΔΗΑ

Γξ. Εσή Καξαληθφια,
Αηδάζθνπζα ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ: «Αηνίθεζε Βθπαίδεπζεο», ηνπ Σκήκαηνο Αηνίθεζεο
Βπηρεηξήζεσλ Πάηξαο,ΣΒΕ Α. Βιιάδαο
Email: zoekaranikola3@gmail.com
Σει.: 6949973053
Νηθφιανο Κνπζάβεινο,
Βθπαηδεπηηθφο ΠΒ70, Αάζθαινο, ΑηεπζπληήοΑεκνηηθνχ ζρνιείνπ, κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ζην Πξφγξακκα
Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ: «Αηνίθεζε Βθπαίδεπζεο», ηνπ Σκήκαηνο Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ Πάηξαο, ΣΒΕ Α.
Βιιάδαο
Email: nkousavelos@hotmail.com
Σει.: 6979252628
Γξ. Γεψξγηνο Παλαγησηφπνπινο,
Καζεγεηήο ΣΒΕ, Σκήκαηνο Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ ΠάηξαοΣΒΕ Α. Βιιάδαο, Αηδάζθσλ ζην Πξφγξακκα
Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ: «Αηνίθεζε Βθπαίδεπζεο», ηνπ Σκήκαηνο Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ Πάηξαο,ΣΒΕ Α.
Βιιάδαο
Email: gpanag65@gmail.com
Σει.: 6972663858
Πεξίιεςε
Δ επηκφξθσζε είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ηφζν γηα ηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ φζν θαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή
ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ, ελψ ηαπηφρξνλα ππνδειψλεη βειηίσζε, εθζπγρξνληζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη
δηαρείξηζεο θξίζεσλεληφο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Οη ζχγρξνλεο πξνθιήζεηο ζηνλ ξφιν ηνπ δηεπζπληή
ζρεηίδνληαη κε ηε δηεχξπλζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ζηηο αλάγθεο ηεο
ζχγρξνλεο θνηλσλίαο. Βπηπιένλ, ηφζν νη απαηηήζεηο φζν θαη νη ζχγρξνλεο πξνθιήζεηο ηεο εθπαίδεπζεο
πξνβάιινπλ επηηαθηηθά ηελ αλάγθε ηεο επηκφξθσζεο ησλ δηεπζπληψλ, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζνχλ
ζην πνιχπινθν θαη ζχγρξνλν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη λα αλαπηχμνπλ πξσηνβνπιίεο γηα ηελ θαιχηεξε άζθεζε
ηνπ ξφινπ ηνπο.Δ δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ επηβάιιεη ζηνλ δηεπζπληή λα πηνζεηεί δηαθνξεηηθνχο ξφινπο ψζηε λα
δηαζθαιίζεη έλα αζθαιέο θαη ήξεκν πεξηβάιινλ ηφζν γηα ηνπο καζεηέο φζν θαη γηα ηνπο εξγαδφκελνπο.
Δ δηαρείξηζε θξίζεσλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα ζα πξέπεη λα βξίζθεη ηνλ δηεπζπληή έηνηκν λα παξέκβεη έρνληαο ηελ
απαξαίηεηε γλψζε θαη ηα εθφδηα γηα λα αληηκεησπίζεη ηα ζπγθεθξηκέλα πεξηζηαηηθά θαη ζπλεηζθέξεη ζηελ
απνθαηάζηαζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ. θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ
απφςεσλ ησλ δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ ησλ ζρνιείσλ ηνπ λνκνχ Διείαο ζρεηηθά κε ηελ επηκφξθσζε θαη
ηε ζπκβνιή ηεο ζηε δηαρείξηζε θξίζεσλ αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 61
δηεπζπληέο θαη ππνδηεπζπληέο (επί ζπλφινπ 79) ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ηνπ λνκνχ Διείαο. Γηα ηελ αλάιπζε
ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ πινπνίεζε ηεο κειέηεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε πνζνηηθή κεζνδνινγία. Σα δεδνκέλα
αλαιχζεθαλ κε ηε κέζνδν ζπρλνηήησλ (Frequencies) θαη ειέγρζεθε ν δείθηεο εζσηεξηθήο ζπλνρήο (Cronbach).
χκθσλα κε ηα επξήκαηα, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δείγκαηνο έρεη αληηκεησπίζεη θάπνηα θξίζε αλάκεζα ζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο θαη ζεσξεί φηη ν ζπρλφηεξνο ηχπνο θξίζεσλ είλαη νη δηαπξνζσπηθέο. Οη δηεπζπληέο θαη νη
ππνδηεπζπληέο ζεσξνχλ φηη νη θπξηφηεξεο αηηίεο θξίζεσλ είλαη νη αηνκηθνί παξάγνληεο, ν ηξφπνο δηνίθεζεο θαη
νη αδπλακίεο ζηελ νξγάλσζε. Σέινο, ε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ηνπ δείγκαηνο ζεσξεί πσο ν δηεπζπληήο
ρξεηάδεηαη λα έρεη εμεηδίθεπζε πάλσ ζε δεηήκαηα δηαρείξηζεο θξίζεσλ αλάκεζα ζε ζπλαδέιθνπο θαη σο εθ
ηνχηνπ ε επηκφξθσζε ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο πάλσ ζε απηά ηα ζέκαηα θαζίζηαηαη αλαγθαία θαη
ππνρξεσηηθή.
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ΥΟΛΗΚΟ ΔΚΦΟΒΗΜΟ - BULLYING ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ Δ
ΠΟΛΤΠΟΛΗΣΗΜΗΚΟ ΔΠΑ.Λ. ΣΖΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

Καξαβάο Μηραήι
ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Ο ζρνιηθφο εθθνβηζκφο (bullying) είλαη έλα θαηλφκελν πνπ έξρεηαη απφ ην καθξηλφ παξειζφλ, ηα ηειεπηαία
φκσο ρξφληα γλσξίδεη δηεζλψο θάπνηα έμαξζε θαη γ‟ απηφ ηπγράλεη κηαο ηδηαίηεξεο πξνζνρήο απφ ηνπο
εξεπλεηέο αιιά θαη ηεο επξχηεξεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο. Δ έμαξζε ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ζηελ ρψξα
καο ζπλέπεζε κε ηελ αζξφα εηζξνή νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ κεηαλαζηψλ. Σν θαηλφκελν είλαη αξθεηά
“πξφζθαην” γ‟ απηφ θαη δελ ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο εξεπλψλ ψζηε λα θαηαδεηθλχεη ην κεξίδην επζχλεο, ηεο
πνιππνιηηηζκηθφηεηαο ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ. Δ εξγαζία απηή έρεη ζθνπφ ηελ δηεξεχλεζε ηνπ θαηλνκέλνπ
ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ζην Πνιππνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ ησλ ΒΠΏ.Λ. ζηελ
Θεζζαινλίθε, επηθεληξψλνληαο ην ελδηαθέξνλ ζηελ ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηνπ θαηλνκέλνπ αιιά θαη ηηο κνξθέο
βίαο πνπ επηιέγνληαη απφ ηνπο γεγελείο θαη αιινδαπνχο καζεηέο. Βπίζεο ε εξγαζία δηεξεπλά ηα αίηηα πνπ
νδεγνχλ ζηελ επηινγή ηεο βίαηεο ζπκπεξηθνξάο αιιά θαη ζε απηά πνπ νδεγνχλ ζηελ ζηνρνπνίεζεζπκαηνπνίεζεο θάπνησλ καζεηψλ. Άιιν έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ απαζρνιεί ηελ έξεπλα απηή είλαη ν ηξφπνο
αληηκεηψπηζεο ησλ πεξηζηαηηθψλ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ απφ ην ζρνιείν, αιιά θαη ε επάξθεηα γλψζεσλ θαη
δεμηνηήησλ απφ ηνπο θαζεγεηέο γηα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ησλ πεξηζηαηηθψλ βίαο. Με βάζε ηνπο
ζηφρνπο ηεο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθε πνζνηηθή έξεπλα πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ θαη ην δείγκα ηεο έξεπλαο
ήηαλ ηπραίν θαη απνηεινχληαλ απφ 151 εθπαηδεπηηθνχο ησλ ΒΠΏ.Λ. ζην Ννκφ Θεζζαινλίθεο. Μεηαμχ άιισλ
ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ πσο αλαθνξηθά κε ηνλ ξφιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην θαηλφκελν ηνπ
ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχζηελ Βπαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε βξέζεθε πσο νη εξσηψκελνη ζεσξνχλ ζεκαληηθφ ηνλ
ξφιν ηνπο ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ, έρνπλ ελεκεξσζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο γηα ηνλ
ζρνιηθφ εθθνβηζκφ θαη πσο πηζηεχνπλ φηη κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθά έλα ηέηνην θαηλφκελν.
Ώληηζέησο, ζεσξνχλ ιηγφηεξν ηθαλνπνηεηηθή ηελ επηκφξθσζε πνπ ιακβάλνπλ γηα ηνλ ζρνιηθφ εθθνβηζκφ θαηά
ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο.
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ΓΗΑΣΖΡΧΝΣΑ ΣΖΝ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΜΑ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ: ΈΝΑ ΚΑΗΝΟΣΟΜΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔ ΣΗΣΛΟ «ΣΖ ΚΔΜΔΝΣΕΔ ΣΟ ΛΑΛΔΜΑΝ»

Φίιηνπ Γήκεηξα1,
Σζαρνπξίδεο Μαηζαίνο2,
Κξηηζηβέια Διέλε3
1.Καζεγήηξηα Ώγγιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο, 2. Αξ. Βζλνκνπζηθνινγίαο θαη Μνπζηθήο Πξαθηηθήο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Λνλδίλνπ, 3. Ααζθάια

Πεξίιεςε
«Πψο ζα γλσξίζνπκε ηηο ξίδεο καο, ηελ ηζηνξία ησλ παππνχδσλ καο θαη ζα ζπλερίζνπκε ηελ παξάδνζε καο;
Πψο ζπλδέεηαη ε πνληηαθή ιχξα κε ηε δσή ησλ Βιιήλσλ ηνπ Πφληνπ;» Σα εξσηήκαηα απηά ησλ καζεηψλ ηνπ
Αεκνηηθνχ ρνιείνπ Ώγίνπ Αεκεηξίνπ Κνδάλεο ήηαλ ε αθνξκή γηα ηελ νινθιήξσζε ελφο πνιηηηζηηθνχ
πξνγξάκκαηνο ηνλ πεξαζκέλν Μάην κε ζέκα ηελ πνληηαθή ιχξα θαη ηίηιν «Σεο θεκεληδέο ην ιάιεκαλ».
Σν πξφγξακκα πινπνηήζεθε απφ ηε δαζθάια θα. Κξηηζηβέια Βιέλε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ππεχζπλε ζρνιηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ ηεο Ώ/ζκηαοΒθπ/ζεο Κνδάλεο, Φίιηνπ Αήκεηξα, θαη ηνλ κνπζηθφ θαη δηδάθηνξα
Βζλνκνπζηθνινγίαο θαη Μνπζηθήο Πξαθηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Λνλδίλνπ, Μαηζαίν Σζαρνπξίδε, ζηα
πιαίζηα ησλ δξάζεσλ γηα ην επξσπατθφ έηνο γηα ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά.
Μέζα απφ ην πξφγξακκα πνπ είρε δηαζεκαηηθφ ραξαθηήξα, νη καζεηέο γλψξηζαλ ηελ πνληηαθή ιχξα απφ ηελ
αξραηφηεηα κέρξη ζήκεξα. Έκαζαλ ηα κέξε ηνπ κνπζηθνχ νξγάλνπ θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ηελ ηζηνξία, ηα ήζε θαη
ηα έζηκαησλ Βιιήλσλ ηνπ Πφληνπ.Βπηπιένλ,θαηέγξαςαλ ηζηνξίεο ησλ παππνχδσλ ηνπο θαη ζπλεηδεηνπνίεζαλ
φηη ε πνληηαθή ιχξα θαη ε κνπζηθή ηεο ζπλνδεχεη φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο δσήο ησλ Πνληίσλ, ραξκφζπλεο θαη
ζιηβεξέο. Αεκηνχξγεζαλ ηε δηθή ηνπο ηζηνξία γηα ηε ιχξα ηνπ παππνχ πνπ εθείλνο έραζε φηαλ αλαγθάζηεθε λα
θχγεη απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη λα έξζεη ζηα κέξε πνπ δεη ζήκεξα ην εγγφλη ηνπ. ρεδίαζαλ κε ππιφ ηε
δηθή ηνπο ιχξα θαζψο θαη κία νκαδηθή αθίζα πνπ βξαβεχηεθε ζε παλειιήλην δηαγσληζκφ.
Σν πξφγξακκα νινθιεξψζεθε κε ηελ ζπλεξγαζία ηνπ Μαηζαίνπ Σζαρνπξίδε, ν νπνίνο κίιεζε ζηνπο καζεηέο
γηα ηελ αμία ηεο κνπζηθήο γεληθά θαη ηε ζεκαζία ηεο δηαηήξεζεο ηεο πνληηαθήο κνπζηθήο παξάδνζεο
εηδηθφηεξα. Σέζζεξηο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ, πνπ καζαίλνπλ θαη εθείλνη ιχξα θαη ληανχιη έπαημαλ κνπζηθή θαη
ηξαγνχδεζαλ κε ην γλσζηφ κνπζηθφ ζηελ εθδήισζε ηνπ ζρνιείνπ, κηα εθδήισζε πνπ νη παξεπξηζθφκελνη ζα
ζπκνχληαη κε ηηο θαιχηεξεο εληππψζεηο.
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ΜΟΡΦΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΖΓΔΗΑ ΠΟΤ ΔΤΝΟΟΤΝ ΣΖΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΔΡΖ
ΔΝΣΑΞΖ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ ΣΖΝ
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

Παλσξίνπ, Γ. 1 , Ησαλλίδνπ, Δ.2
Βηδηθή Παηδαγσγφο MA, MSc, Northampton, ΏΠΘ, ATEIΘ,
Dyslexia Centers – Pavlidis Method Αξάκα
2
Ώιεμάλδξεην Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο
dimitrapanoriou@gmail.com, ireneioan@gmail.com
1

Δ έξεπλα εμεηάδεη ηηο κνξθέο δηνίθεζεο θαη εγεζίαο πνπ επλννχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε έληαμε ησλ καζεηψλ
κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε. ηελ έξεπλα πήξαλ κέξνο 100 εθπαηδεπηηθνί
πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο, δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο, νη 20 απφ ηνπο νπνίνπο είλαη
δηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Σν δείγκα ζπιιέρζεθε κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ
πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα SPSS.
Οη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλέδεημαλ κε νκνθσλία φηη ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα είλαη
ζπγθεληξσηηθφ θαη ε αθακςία ηνπ βνεζάεη ιίγν ηελ έληαμε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, έρεη
αλεπαξθή πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη ε εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία ππεξαζπίδεηαη ζε κηθξφ βαζκφ ηηο ζεκεξηλέο
αλάγθεο ησλ εηδηθψλ καζεηηθψλ πιεζπζκψλ. ρεηηθά κε ηηο δεκφζηεο δνκέο ηεο εηδηθήο αγσγήο, νη
εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ φηη δελ επαξθνχλ γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ καζεζηαθψλ
ειιεηκκάησλ, φηη ην εηδηθφ εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ δελ είλαη θαηαξηηζκέλν, νχηε αλάινγν ησλ αλαγθψλ θαη δελ
έρεη ηθαλνπνηεηηθή ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ γεληθψλ ηάμεσλ. Σέινο, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή
νκνθσλία p= 0,009 αλαδείρζεθε ζηελ άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ φηη ε αμηνιφγεζε είλαη απαξαίηεηε ζηελ
ειιεληθή εθπαίδεπζε ζε κεγάιν βαζκφ, ζε ζπζρέηηζε κε ηνλ δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα εξγαζίαο ηνπο.
Aπφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ζπκπεξαίλεηαη φηη ε γξαθεηνθξαηία ηνπ ζπγθεληξσηηζκνχ ζπλδέεηαη κε ηελ
κεησκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο . Δ δηνίθεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ρξεηάδεηαη
επειημία θαη ππνδνκέο. Οη δνκέο ηεο εηδηθήο αγσγήο ρξεηάδνληαη επαξθή ζηειέρσζε θαη επηζηεκνληθή
θαηάξηηζε. Οη εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδνληαη ζπλεξγαζία θαη ππνζηήξημε. Γηα λα επηηεπρζεί ε εμπγίαλζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη λα εληαρζνχλ απνηειεζκαηηθά ηα παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο,
απαηηείηαη κηα ράξαμε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ ζα αλαηξνθνδνηείηαη δηαξθψο απφ ηελ ζεζκνζεηεκέλε
αμηνιφγεζε.

Λέμεηο – Κιεηδηά: ρνιηθή Δγεζία, Αηνίθεζε, Βηδηθή Ώγσγή, Βθπαίδεπζε
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ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΛΟΓΟ ΠΔΡΗ ΥΟΛΗΚΖ ΖΓΔΗΑ: ΑΠΟΦΔΗ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

Βαζηιηθή Κνπηζνθέξα,
Βθπαηδεπηηθφο (ΠΒ70),
Msc«Οξγάλσζε & Αηνίθεζε ηεο Βθπαίδεπζεο»,
Παλ/κην Θεζζαιίαο
E-mail: vassiliki_koutsokera@hotmail.com
Αξηζηνηέιεο Εκαο,
Βπίθνπξνο Καζεγεηήο,
Παηδαγσγηθφ Σκήκα Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο, ΏΠΘ
E-mail: zmas@eled.auth.gr
Πεξίιεςε
Τπεξεζληθνί νξγαληζκνί, φπσο ε Βπξσπατθή Έλσζε, ν ΟΟΏ, ε Οπλέζθν θαη ε Παγθφζκηα
Σξάπεδα,έρνπλ εληαηηθνπνηήζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα δεηήκαηα εθπαίδεπζεο. Κχξηα αηηία απνηειεί ην γεγνλφο
φηη ε εθπαίδεπζε ζεσξείηαη ζεκαληηθή παξάκεηξνο γηα ηελ πξαγκάησζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζε εζληθφ
θαη παγθφζκην επίπεδν. Σα ηειεπηαία κάιηζηα ρξφληαε πξνζνρή ησλ ππεξεζληθψλ νξγαληζκψλ έρεη
επηθεληξσζεί, κεηαμχ άιισλ,ζε ζέκαηα εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο, ε νπνία εθιακβάλεηαη σο βαζηθφο
παξάγνληαογηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε.
Hπαξνχζα εξγαζία δηεξεπλά ηηο απφςεηο εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε δεηήκαηα
εθαξκνγήο ησλ δηεζλψλ πξνηαγκάησλ πεξί ζρνιηθήο εγεζίαοζε δεκνηηθά ζρνιεία. Βηδηθφηεξα, ιακβάλνληαο
ππφςε ηα ζρεηηθά θειεχζκαηα πνπ πξνσζνχληαη απφ ηελ Βπξσπατθή Έλσζε, ηνλ ΟΟΏ, ηελ Οπλέζθν θαη ηελ
Παγθφζκηα Σξάπεδα, ε παξνχζα εξγαζία εμεηάδεη ηνλ βαζκφ ηεο πθηζηάκελεοαιιά θαη ηεο επηζπκεηήο
εθαξκνγήο ηνπ δηεζλνχο ιφγνπ πεξί ζρνιηθήο εγεζίαο, ζχκθσλα πάληνηε κε ηηο απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ
ζηελ έξεπλα εθπαηδεπηηθψλ.
Σν βνιηθφ δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 132 εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη ππεξεηνχζαλ ζε δεκφζηα θαη
ηδησηηθά ζρνιεία ζηνπο λνκνχο Λάξηζαο θαη Μαγλεζίαο. Σν εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ην
εξσηεκαηνιφγην κε δπν ηεηξαβάζκηεοθιίκαθεο Likert. Δ κία θιίκαθα αθνξνχζε ζηνλ βαζκφ εθαξκνγήο ηνπ
δηεζλνχο ιφγνπ πεξί ζρνιηθήο εγεζίαο ζηα δεκνηηθά ζρνιεία, φπσο ηνλ αληηιακβάλνληαλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ
ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. Δ άιιε θιίκαθα πεξηείρε ηηο ίδηεο εξσηήζεηο κε ηελ πξψηε, εμεηάδνληαο
παξάιιειαηνλ βαζκφ επηζπκίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ
πξνηαγκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηε ζρνιηθή εγεζία. Οη εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπδηακνξθψζεθαλ κεηά απφ
αλάιπζε πξφζθαησλ θεηκέλσλ ησλ ηεζζάξσλ πξναλαθεξζέλησλ ππεξεζληθψλ νξγαληζκψλ γηα ηε ζρνιηθή
εγεζία. Σε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ αθνινχζεζε ε δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε, φπνπ ζρεκαηίζηεθαλ
νθηψ παξάκεηξνη (π.ρ. ζπιινγηθή άζθεζε εγεζίαο, ζηξαηεγηθέο δεμηφηεηεο ζρνιηθνχ εγέηε, ελδηαθέξνλ εγέηε
γηα θιίκα κάζεζεο) πνπ ζπλζέηνπλ θαίξηα γλσξίζκαηα ηνπ δηεζλνχο ιφγνπ πεξί ζρνιηθήο εγεζίαο.
Βληνπίζηεθαληδηαίηεξα πςεινί δείθηεο αμηνπηζηίαο θαη δνκηθήο εγθπξφηεηαο γηα ηηο δχν θιίκαθεο ηνπ
εξγαιείνπ. Ώθνινπζψληαο ηελ πνζνηηθή πξνζέγγηζε, ηα δεδνκέλα αλαιχζεθαλ κε ηνζηαηηζηηθφ παθέην SPSS
21.
Αηαθάλεθε φηη νη πεξηζζφηεξεο παξάκεηξνη ηνπ δηεζλνχο ιφγνπ γηα ηε ζρνιηθή εγεζία εθαξκφδνληαη ζε
ρακειφ ή κέηξην βαζκφ, ζχκθσλα κε ηε γλψκε ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ώληίζηνηρα, ε επηζπκία ησλ
εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ελ ιφγσ παξακέηξσλείλαη ζε φιεο απφ αξθεηφ έσο πςειφ βαζκφ.
Σαπηφρξνλα, ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηεο πθηζηάκελεο θαη ηεο επηζπκεηήο θαηάζηαζεο
θαη ζηηο νθηψ παξακέηξνπο. ρεηηθά κε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά θάλεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ
εξγάδνληαη ζε ηδησηηθφ ζρνιείν πηζηεχνπλπσο ζην ζρνιείν ηνπο εθαξκφδνληαη ζε πςειφηεξν βαζκφ ηα
πεξηζζφηεξα δηεζλή πξνηάγκαηα πεξί ζρνιηθήο εγεζίαο ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο πνπ εξγάδνληαη ζε
δεκφζην ζρνιείν. Σέινο,νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί θαη νη λεφηεξεο ειηθίαοεθπαηδεπηηθνί βξέζεθε λα επηζπκνχλ
πεξηζζφηεξν ηελ εθαξκνγή αξθεηψλ δηεζλψλ θειεπζκάησλ γηα ηε ζρνιηθή εγεζία, ζπγθξηηηθά κε ηνπο άληξεο
θαη κεγαιχηεξεο ειηθίαο εθπαηδεπηηθνχο.
Λέμεηο-θιεηδηά: δηεζλήο εθπαηδεπηηθφο ιφγνο,ζρνιηθή εγεζία, απφςεηο εθπαηδεπηηθψλ.
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Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΣΖΝ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΗ ΝΔΔ ΣΑΔΗ
ΚΑΗ Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΟΤ ΣΖΝ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΤΜΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΖΝ ΓΔΝΗΚΖ
ΠΑΗΓΔΗΑ

Μαξηγνχια Κνζκίδνπ
B.Sc, M.A. M.Ed.Αηεπζχληξηα, ΑΑΒ Ρνδφπεο

Οη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε δηνίθεζεο θαη εγεζία ζηα εηδηθά ζρνιεία είλαη ειάρηζηεο
ηφζν ζε επίπεδν ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο φζν θαη ζε δηεζλέο. Θέκαηα εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο πξέπεη λα
εμεηάδνληαη ζε ζρέζε κε παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηε ιεηηνπξγία εηδηθψλ ζρνιείσλ φπσο ε αλάπηπμε
αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπγθξηλφκελα κε ηα γεληθήο εθπαίδεπζεο ζρνιεία, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
καζεηηθνχ δπλακηθνχ, ε εκπινθή ζεξαπεπηψλ,ε ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ θαη εηδηθνχ επηζηεκνληθνχ
πξνζσπηθνχ, ε επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο θαη ηελ επξχηεξε νηθνγέλεηα θαη θνηλσλία, ε ζπλεξγαζία κε
ππεξεζίεο πγείαο-πξφλνηαο θιπ
Δ κεηαζηξνθή απφ ην ηαηξηθφ ζην θνηλσληθφ κνληέιν απνδίδεη εληαμηαθφ πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ εηδηθή αγσγή
κε ζηφρν ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο ζε φιεο ηηο καζεζηαθέο νκάδεο. ην πιαίζην απηφ ν ξφινο ηεο εηδηθήο αγσγήο
αλαζεσξείηαη φπσο θαη ε ζέζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο δηάθνξεο κνξθέο παξνρήο εηδηθήο αγσγήο. Φχζε θαη
πξαθηηθή ππεπζχλσλ δηνίθεζεο εηδηθψλ ζρνιείσλ αλαζεσξνχληαη θαη απαηηείηαη αλάιεςε ξφισλ επηθνπξψληαο
ηελ έληαμε ησλ καζεηψλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θνηλσλία. Ο ξφινο ησλ εηδηθψλ ζρνιείσλ αιιάδεη
δεκηνπξγψληαο λέα δεδνκέλα. Δ απνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο
εμαξηάηαη ηφζν απφ ην αλ θνηηνχλ ή φρη ζε εηδηθά ζρνιεία ή ζε ζρνιεία ηεο γεληθήο παηδείαο αλάινγα κε ηελ
πεξίπησζε θαη πεξίζηαζε αιιά επεξεάδεηαη απφ παξάγνληεο φπσο ην ήζνο, ε εγεζία, ε πξφζβαζε ζην
εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, ε επειημία θα αληαπφθξηζε ζηηο αηνκηθέο αλάγθεο, ε ζπιινγή θαη αλάιπζε
δεδνκέλσλ κάζεζεο θαη πξνφδνπ. Καηά Fullan (2001) πέληε απαξαίηεηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεί νδεγνχλ ζε
απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε: ε θαηαλφεζε ηεο δηαδηθαζίαο αιιαγήο, ν εζηθφο ζθνπφο, ε πξνζπάζεηα γηα ζεηηθά
απνηειέζκαηα κα ζηφρν ηε βειηίσζε δσήο, ε νηθνδφκεζε ζρέζεσλ, ε παξαγσγή γλψζεο, ην κνίξαζκα θαη ε
ζπλνρή.
Δ εκπεηξία δείρλεη φηη απαξαίηεηα είλαη : ε ζηελή θαη ζπλερήο ζπλεξγαζία ηνπ δηεπζπληή κε φιν ην πξνζσπηθφ,
ε επηηαθηηθή αλάγθε ζπλεξγαζίαο κε έλα επξχ θάζκα επαγγεικαηηψλ θαη επηζηεκφλσλ, ε ζπλεξγαζία κε ηνπο
γνλείο, ε αλαγθαηφηεηα ηεο κεηαβνιήο ηεο αξλεηηθήο αληίιεςεο ηεο θνηλσλίαο γηα ηελ εηδηθή αγσγή θαη ηνπο
καζεηέο ηεο, θ.ι.π.
Σν ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηελ Β.Ώ. κε ηνλ λ. 3699/2008 θαη ηηο κεηέπεηηα λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο
αλαθέξεη ηνλ ζθνπφ ηεο εθπαίδεπζεο αηφκσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ζπκπεξηιακβάλνληαο γηα πξψηε
θνξά θαη ηα ραξηζκαηηθά παηδηά αιιά θαη ηνπο καζεηέο απφ θαθνπνίεζε θαη παξακέιεζε θαη αλαθέξεηαη ζηελ
εθπαίδεπζε πνπ παξέρεηαη ηφζν ζηε ζρνιηθή ηάμε γεληθνχ ζρνιείνπ κε παξάιιειε ζηήξημε θαη ηε ιεηηνπξγία
ησλ ηκεκάησλ έληαμεο φζν θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ΜΒΏ, φπσο ζρνιεία σο απηνηειή θαη ζε λνζνθνκεία,
ηδξχκαηα αγσγήο αλειίθσλ θαη θέληξα απνθαηάζηαζεο, ιχθεηα ΒΏΒ, ΒΒΒΒΚ, εηδηθά επαγγεικαηηθά γπκλάζηα
– ιχθεηα αιιά θαη ηε θνίηεζε θαηνίθνλ. Σαπηφρξνλα ε ιεηηνπξγία ησλ κέρξη πξφηηλνο ΚΒΑΑΤ θαη
κεηαζρεκαηηδφκελα ΚΒΤ επεξεάδεη ην ξφιν ηνπ δηεπζπληή ΜΒΏ αιιά θαη ηνπ πξνζδίδεη λένπο ξφινπο. ηελ
παξνχζα κειέηε ζα αλαθεξζνχλ φια ηα αλσηέξσ θαη ζα ηεζνχλ εξσηεκαηηθά γηα ηα πξνζφληα ηνπ δηεπζπληή
ζρνιηθήο κνλάδαο εηδηθήο αγσγήο πνπ ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη απαξαίηεηα θαη γηα ην ξφιν ηνπ πέξα απφ ηα
ζηελά φξηα ηνπ νηθηζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο.
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Ζ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΗΓΗΚΖ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΖ ΑΓΧΓΖ

Κνζκίδνπ Μαξηγνχια,
ΐ.Sc. M.A, M.Ed, κε εημηδίεθεπζε ζηελ εηδηθή αγσγή
Αηεπζχληξηα ΑΑΒ Ρνδφπεο

Οη καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, αλεμάξηεηα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ή ηηο δπζθνιίεο ηνπο,
δηθαηνχληαη ίζεο επθαηξίεο κάζεζεο κε ηνπο ππνινίπνπο καζεηέο ζ‟ έλα ζρνιείν, φπνπ ζπληειείηαη ε νκαιή
αλάπηπμε θάζε παηδηνχ θαη ε απφθηεζε γλσζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ.
Ο φξνο «άηνκα κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο» δελ είρε πάληα ην ίδην πεξηερφκελν θαη
ηελ ίδηα κνξθή, ελψ νη φξνη «Έληαμε», «Βλζσκάησζε», «Βληαία Βθπαίδεπζε» δηαηξαλψλνπλ ηελ αλάγθε
αλάπηπμεο δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ εθπαίδεπζεο, δηαρείξηζεο, δηαπξαγκάηεπζεο αιιά θαη απνζαθήληζεο ηεο
κνξθήο εθπαίδεπζεο γηα ηα «άηνκα κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο».
ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη κηα ζπλνπηηθή εηθφλα ηνπ ζεκεξηλνχ πεξηερνκέλνπ ησλ φξσλ
«Έληαμε», «Βλζσκάησζε», «Βληαία Βθπαίδεπζε» κέζα απφ κηα βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά ηφζν ζε ηνπηθφ φζν
θαη ζε δηεζλέο επίπεδν.Δ θνίηεζε καζεηψλ ζην δεκφζην ζρνιείν αλέδεημε ηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο, ην
εχξνο πξνβιεκάησλ θαη ηελ αλάγθε Βηδηθήο Ώγσγήο. Δ επίδξαζε ησλ ςπρνκεηξηθψλ δνθηκαζηψλ θαη ε
εηζαγσγή ηνπ ηαηξηθνχ κνληέινπ ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα θαηεγνξηνπνηψληαο ηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο
βάζε ηνπ πξνζδηνξηζκνχ θπζηνινγηθήο θαη παζνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπο, ψζεζαλ ζηελ δεκηνπξγία
δηαθξηηήο εθπαίδεπζεο θαη εηδηθψλ ηάμεσλ γηα ηα παηδηά κε αλεπάξθεηεο κε ην πιενλέθηεκα ηεο ζπλχπαξμεο
εηδηθψλ θαη κε εηδηθψλ παηδηψλ ζηνλ ίδην ρψξν, ρσξίο φκσο ζπζηεκαηηθά νξγαλσκέλα πξνγξάκκαηα.
Πεξί ην 1920 αλαπηχρζεθε ην θνηλσληνινγηθφ ξεχκα ηεο ζπκβνιηθήο αιιειεπίδξαζεο, κε ζεκαληηθή
επίδξαζε ζηε δηακφξθσζε ηεο θπζηνγλσκίαο ηεο εηδηθήο αγσγήο (Bogdan & Ksander, 1980). Δ θίλεζε ησλ
αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, (1950) θαη ε επίδξαζε ηνπ ξεχκαηνο ηεο ζπκβνιηθήο αιιειεπίδξαζεο επηξξέαζαλ ηε
θηινζνθία ηεο εθπαίδεπζεο ζέηνληαο ηελ αξρή ησλ ίζσλ εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ σο επίθεληξν ησλ
πξνζπαζεηψλ ησλ εηδηθψλ αιιά θαη ησλ γνλέσλ ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο.
Δ κεηάβαζε απφ ηελ ηαηξηθή πξνζέγγηζε ζηελ παηδαγσγηθή αληηκεηψπηζε νινθιεξψζεθε κε ηελ
αληίιεςε ηεο ελζσκάησζεο πνπ θαζηεξψζεθε (δεθαεηία ́70) δηεζλψο ζηνρεχνληαο ζηε ζρνιηθή θαη θνηλσληθή
έληαμε θαη απνδνρή ησλ εηδηθψλ παηδηψλ. Ο φξνο ¨ελζσκάησζε¨ πεξηγξάθεη πξνζπάζεηεο απνθπγήο
πεξηζσξηνπνίεζεο θαη απνκφλσζεο παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο (Σδνπξηάδνπ, 1995), κέζσ ειαρηζηνπνίεζεο
δηαθνξψλ θαη κεγηζηνπνίεζεο ηεο αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ζηα παηδηά πνπ
δελ παξνπζηάδνπλ εθπαηδεπηηθά πξνβιήκαηα (OECD, 1995). Οη αξρέο ηεο ελζσκάησζεο αθνξνχλ θπξίσο ηελ
εμεηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε θαη ηελ παξνρήδηαβαζκηζκέλεο ππνβνήζεζεο ησλ παηδηψλ, απνζθνπψληαο ζηελ
έληαμή ηνπο, εθφζνλ είλαη εθηθηφ, ζηε γεληθή εθπαίδεπζε.
χγρξνλε ηάζε ζηελ Βηδηθή Ώγσγή είλαη ε θαηνρχξσζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο εθπαίδεπζεο φισλ ησλ
παηδηψλ θαη ε ίδξπζε ζρνιείσλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ φια ηα παηδηά, θαηαλννχλ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπο,
ππνβνεζνχλ ηε κάζεζή ηνπο θαη αληαπνθξίλνληαη ζηηο αηνκηθέο ηνπο αλάγθεο κε πξνυπφζεζε ηε δπλαηφηεηα
αιιαγήο θαη πξνζαξκνγήο ηνπ ηδίνπ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ επηζηεκνληθή γλψζε φξσλ ηεο εηδηθήο αγσγήο φπσο
απηψλ ηεο έληαμεο, ελζσκάησζεο θαη εληαίαο εθπαίδεπζεο
Δ παξνχζα εξγαζία ζθνπφ έρεη ηελ απνζαθήληζε ησλ φξσλ απηψλ κέζα απφ βηβιηνγξαθηθή αλαδξνκή
ζην δηεζλέο θαη εζσηεξηθφ ρψξν επηζηεκνληθψλ ζπγγξακκάησλ θαη εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ αιιά θαη ηελ
παξνπζίαζε ησλ κνξθψλ εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο ζε γεληθά θαη εηδηθά ζρνιεία.
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ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

Καπίθε Γέζπνηλα1, Βηηνχιεο Μηράιεο2
Βθπαηδεπηηθφο ΠΒ70, MSc Αηνίθεζε θαη Οξγάλσζε ρνιηθψλ Μνλάδσλ
2
Καζεγεηήο Βθαξκνγψλ, ΏΣΒΕ Θεζζαινλίθεο

1

Σν θαηλφκελν ηνπ πνιηηηζκηθνχ πινπξαξηζκνχ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζηε ρψξα καο, θέξλεη
εξσηήκαηα σο πξνο ηε δηαρείξηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ πξέπεη λα αζθείηαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε
ησλ πξνβιεκάησλ πνπ νινέλα θαη απμάλνληαη. θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ
ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ππφ ην πξίζκα ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ
εθαξκφδεηαη ζηε ζεκεξηλή ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Αηεξεπλάηαη θαηά πφζν ππφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο ην
λνκνζεηηθφ πιαίζην ππνζηεξίδεη ηηο αλάγθεο ηνπ πεδίνπ, ζχκθσλα πάληα κε ηελ νπηηθή εθπαηδεπηηθψλ Ώ/ζκηαο
εθπαίδεπζεο πνπ ζηειερψλνπλ απηνχ ηνπ είδνπο ηηο δνκέο. Γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ε κέζνδνο πνπ
επηιέρζεθε είλαη ε πνζνηηθή πξνζέγγηζε κε 169 εξσηεζέληεο εθπαηδεπηηθνχο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
ρξεζηκνπνηψληαο έλα θαηάιιεια δηακνξθσκέλν εξσηεκαηνιφγην εξσηήζεσλ θιεηζηνχ ηχπνπ γηα ηε ζπιινγή
πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ. Δ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζηνηρεία ηεο πεξηγξαθηθήο θαη ηεο
επαγσγηθήο ζηαηηζηηθήο φζνλ αθνξά ηα δεδνκέλα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ κε ρσξηζκφ ησλ εξσηήζεσλ ζε
ηέζζεξηο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο.
Δ έξεπλα εζηίαζε ζε φια ηα είδε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γεληθήο
παηδείαο, δηαπνιηηηζκηθά, κεηνλνηηθά, κε πξφζθπγεο θαη κε ξνκά ψζηε λα επηδησρζεί ε ζχγθξηζε, αλάιπζε θαη
κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ απφ καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζε εηεξνγελή εθπαηδεπηηθά πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα.
Μέζα απφ ηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε πξνέθπςε φηη πθίζηαληαη ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο ζχλδεζεο θαη
δηαζηαχξσζεο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο κε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ πιαηζηψλεηαη. Με ηελ πάξνδν
ηνπ ρξφλνπ έρνπλ επηρεηξεζεί αξθεηνί ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ησλ κεηαμχ ηνπο αληημννηήησλ, φπσο ίδξπζε
θαηάιιεισλ δνκψλ ή εθαξκνγή πξνγξακκάησλ έληαμεο καζεηψλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ πιεζπζκψλ ή
αθφκε θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ.
Μέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ, δηεξεπλάηαη κε επαγσγηθή πξνζέγγηζε ε ζπζρέηηζε ηφζν
θάπνησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ, φζν θαη ησλ ηάζεσλ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαρείξηζεο δηαπνιηηηζκηθψλ
καζεηηθψλ ζπλζέζεσλ, κε ηηο απφςεηο θαη ηηο ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δηαζέηνπλ εκπεηξία απφ ηέηνηα
πεξηβάιινληα σο πξνο ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ην πεδίν.
Δ εκπεηξηθή κειέηε αλέδεημε φηη ππάξρεη ζπζρέηηζε άιινηε ζεηηθή θαη άιινηε αξλεηηθή κε ηηο απφςεηο
ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαιφγσο ην θχιν, ηελ ειηθία θαη ηηο ζπνπδέο ηνπο ζρεηηθά κε ην ζέκα θαη φηη νη ήδε
ππάξρνπζεο γλψζεηο επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε
ζεηηθφ ή αξλεηηθφ πξφζεκν. Αηαπηζηψλεηαη ελ κέξεη ε ζπκβαηφηεηα ησλ απφςεσλ γηα ην λνκνζεηηθφ πιαίζην
ζρεηηθά κε ηηο θπξίαξρεο ηάζεηο πνπ πξνηείλνληαη δηεζλψο, ελψ επηζεκαίλνληαη θαη ζεκεία πνπ ε πξνζέγγηζε
ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ απνθιίλεη απφ απηέο. Εδηαίηεξα ζεκαληηθά επξήκαηα αλέθπςαλ απφ ηελ ειιηπή γλψζε
ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεηαη ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε αιιά θαη ηε
δπζιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ λφκνπ πνπ παξαηεξείηαη ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε.
Φηινδνμία ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο απφπεηξαο είλαη λα ζπκβάιιεη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ηελ
παξαθίλεζε γηα ηελ εχξεζε ιχζεσλ ηνπ πνιχπινθνπ απηνχ θαηλνκέλνπ ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο πξνο φθεινο
ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο.
Λέμεηο θιεηδηά: δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, λνκνζεζία, πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, απφςεηο εθπαηδεπηηθψλ,
πξνζθπγηθφ
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Νηθφιανο Σζηγγίιεο1, Αζαλάζηνο Κνπζηέιηνο2
Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, 2Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο

1

Ώπφ ηελ εκθάληζή ηνπ κνληέινπ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εξγαζίαο (JobDiagnosticSurvey, Hackman&Oldham,
1980) κέρξη ζήκεξα ην ηκήκα πνπ αμηνινγεί ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο παξακέλεη έλα ζπρλά
ρξεζηκνπνηνχκελν εξγαιείν. Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ απνηειείηαη απφ 15 εξσηήζεηο γηα ηελ αμηνιφγεζε πέληε
βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εξγαζίαο, ηα νπνία είλαη: α) ε πνηθηιία ησλ δεμηνηήησλ, β) ε ηαπηφηεηα ηεο
εξγαζίαο, γ) ε ζπνπδαηφηεηα ηεο εξγαζίαο, δ) εαπηνλνκίαηεο εξγαζίαο θαη ε) ε επαλαηξνθνδφηεζε απφ ηελ
εξγαζία. Σξεηο εξσηήζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κέηξεζε θάζε ελφο απφ ηα πέληε βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά,
απφ ηηο νπνίεο δχν έρνπλ ζεηηθή έθθξαζε θαη ε άιιε αξλεηηθή.
Σν εξσηεκαηνιφγην ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εξγαζίαο έρεη εθαξκνζηεί ζε κία ζεηξά απφ
δηαθνξεηηθά επαγγέικαηα, ε πιεηνλφηεηα ησλ νπνίσλ πξνέξρνληαλ απφ ην ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη
βηνκεραληψλ (π.ρ. ηειεθσληθέο εηαηξείεο, βηνκεραλία απηνθηλήησλ, θ.α.). Σα ηειεπηαία ρξφληα φκσο ην
ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ θαίλεηαη λα εζηηάδεηαη ζε δηαθνξεηηθνχ είδνπο επαγγέικαηα, φπσο παξνρήο
ππεξεζηψλ θαη δηάθνξα ιεηηνπξγήκαηα.
εηξά κειεηψλ εμέηαζαλ ηηο ςπρνκεηξηθέο ηδηφηεηεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ησλ βαζηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εξγαζίαο. Γηα ηε κειέηε ηεο δνκήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ηφζν
δηεξεπλεηηθή φζν θαη επηβεβαησηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε. Σα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ απηψλ δελ θαίλεηαη
λα είλαη ζπλεπή, ελψ ζπάληα απνδεηθλχεηαη ε πξνηεηλφκελε δνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Πηζαλέο αηηίεο κπνξεί
λα είλαη ν κηθξφο αξηζκφο εξσηήζεσλ αλά ραξαθηεξηζηηθφ θαζψο θαη νη αξλεηηθά εθθξαζκέλεο εξσηήζεηο.
θνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο ήηαλ λα αλαπηχμεη έλα εξσηεκαηνιφγην γηα ηε κέηξεζε ησλ βαζηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εξγαζίαο εζηηαζκέλν ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Δ αλάπηπμε ηνπ ζηεξίρηεθε ζε εθηελή
αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαζψο θαη ζε ηξεηο πηινηηθέο κειέηεο. Σν φξγαλν απηφ απνηειείηαη απφ 29
εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο νη ζπκκεηέρνληεο απαληνχλ ζε επηάβαζκε θιίκαθα απφ ην 1 (Αηαθσλψ απφιπηα) έσο ην 7
(πκθσλψ απφιπηα).
ηελ θχξηα έξεπλα ζπκκεηείραλ 595 θαζεγεηέο θπζηθήο αγσγήο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο απφ δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, νη νπνίνη δίδαζθαλ ην κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο. Οη
ζπκκεηέρνληεο ρσξίζηεθαλ ζε δχν ηζάξηζκεο νκάδεο. ηηο απαληήζεηο ηεο πξψηεο νκάδαο εθαξκφζηεθε
δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε (ΑΠΏ), ελψ ζηηο απαληήζεηο ηεο δεχηεξεο επηβεβαησηηθή παξαγνληηθή
αλάιπζε (ΒΠΏ).
Σα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ δείρλνπλ φηη 20 εξσηήκαηα αμηνινγνχλ ηα πέληε βαζηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο ζχκθσλα κε ην κνληέιν ησλ Hackman θαη Oldham (1980) (ρ2 = 259.74, CFI =
.933, RMSEA = .058). Δ εζσηεξηθή ζπλνρή ησλ παξαγφλησλ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή θαη θπκαίλνληαλ απφ .72 έσο
.84.Βμέηαζε ησλ κέζσλ ηηκψλ θαλέξσζε πςειέο ηηκέο ζε φια ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ. Οη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ήηαλ ζηελ αλακελφκελε θαηεχζπλζε,
δειαδή ζεηηθέο, κέηξηνπ κεγέζνπο (.24 - .66).
πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ, ην εξσηεκαηνιφγην ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εξγαζίαο θαίλεηαη φηη
δηαζέηεη ηηο θαηάιιειεο ςπρνκεηξηθέο ηδηφηεηεο θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζείζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο.
Μειινληηθέο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο ζα πξέπεη λα επαλαβεβαηψζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζεο έξεπλαο
ζε άιιεο εηδηθφηεηεο εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη λα κειεηήζνπλ ηε ζρέζε ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο
εξγαζίαο κε ζεκαληηθέο εξγαζηαθέο παξακέηξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φπσο επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε,
επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηα θ.α.
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ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΧΝ ΓΗΑΠΡΟΧΠΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΓΗΓΑΚΟΝΣΧΝ
ΚΑΗ ΣΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΣΑΞΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ/ΝΣΡΗΑ
ΥΟΛΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ: Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΚΑΗ Ο
ΡΟΛΟ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΖ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ

Γήκεηξα Γθέξηζηνπ,
Βθπαηδεπηηθφο Πξσηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο
Αλαζηαζία Φάιηε,
Καζεγήηξηα,
Σκήκα Πξνζρνιηθήο Ώγσγήο,
Ώιεμάλδξεην ΣΒΕ Θεζζαινλίθεο
Δ παξνχζα εξγαζία αθνξά ζηε κειέηε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ εθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο αιιά θαη ησλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ δηεπζπληή/ληξηαο θαη εθπαηδεπηηθψλ.
Σαπηφρξνλα, κειεηάηαη ν ξφινο ηνλ νπνίν δηαδξακαηίδεη ν δηεπζπληήο/ληξηα ζηε δηακφξθσζή ηνπο.
Μέρξη ηψξα έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ην είδνο ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ εμαξηάηαη απφ ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη φηη ε επηθνηλσλία θαη ην ζρνιηθφ θιίκα απνηεινχλ
ηε βάζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. Ώθφκε, νη θνηλσληθνί θαη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο, αλαθέξνληαη ζηε
δηαθνξεηηθή ηδηνζπγθξαζία, θαηαγσγή, πνιηηηζκηθή θνπιηνχξα ησλ αηφκσλ θαη είλαη απηνί πνπ επεξεάδνπλ
πεξηζζφηεξν ηελ πξνδηάζεζε γηα ζχλαςε ζρέζεσλ. Σέινο, πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ν δηεπζπληήο/ληξηα ηνπ
ζρνιείνπ γηα ηελ θαιιηέξγεηα ζεηηθψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ αιιά θαη ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο θαη
αιιεινζεβαζκνχ.
ηελ έξεπλα πήξαλ κέξνο 141 εθπαηδεπηηθνί Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο φισλ ησλ εηδηθνηήησλ,
κφληκνη θαη αλαπιεξσηέο, θαζψο θαη δηεπζπληέο/ληξηεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο δπηηθήο Θεζζαινλίθεο.
Κχξηνο ζηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο επηξξνήο ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ζηε ζρνιηθή
δσή. Βηδηθφηεξα, επηρεηξήζεθε λα θαηαγξαθεί ην θιίκα πνπ επηθξαηεί ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, ε ζπκβνιή ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζηελ αλάπηπμε ζπλεξγαηηθψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη ηα νθέιε απηψλ. Μειεηάηαη αθφκε, ν
ξφινο ηνπ δηεπζπληή/ληξηαο θαη νη ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη ηέινο ην πξφηππν εγέηε πνπ πξνηηκάηαη
απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ αλάπηπμε απνηειεζκαηηθψλ ζρέζεσλ. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο
έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε σο κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ην εξσηεκαηνιφγην, θνηλφ γηα ηνπο δηεπζπληέο/ληξηεο θαη
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ 23 εξσηήζεηο, θιεηζηνχ ηχπνπ, θάπνηεο απφ ηηο
νπνίεο έρνπλ ζην παξειζφλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε παξφκνηεο έξεπλεο θαη άιιεο δηακνξθψζεθαλ δίλνληαο έκθαζε
ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζηφρνπ ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη ζηελ θαηαλφεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ
δείγκαηνο.
πσο πξνθχπηεη απφ ηα επξήκαηα ζρεηηθά κε ην θιίκα πνπ επηθξαηεί ζηα ζρνιεία πνπ δηεμήρζε ε
έξεπλα, νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπο ζε πνζνζηφ 86,5%, δήισζαλ πσο έρνπλ ζεηηθφ θιίκα κεηαμχ
ηνπο θαη επηδηψθνπλ ηε ζπλεξγαζία. Πην ζπγθεθξηκέλα, βάζεη ησλ απαληήζεσλ νη άληξεο εκθαλίδνληαη πην
ζεηηθνί ζηε ζπλεξγαζία κε ζπλαδέιθνπο θπξίσο παιαηφηεξνπο θαη πην ζεηηθνί ζηε ζρέζε ηνπο κε ην δηεπζπληή.
Βλψ, νη γπλαίθεο εκθαλίδνληαη πεξηζζφηεξν ζεηηθέο ζηνλ απηνπεηξακαηηζκφ γηα ηε βειηίσζε ηνπ δηδαθηηθνχ
ηνπο έξγνπ κέζα ζηελ ηάμε. Έλα αθφκε ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ πξνέθπςε είλαη πσο ηφζν νη άληξεο φζν θαη νη
γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί πηζηεχνπλ ζηελ αλαγθαηφηεηα ηεο χπαξμεο θαιψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κέζα ζην
ζχιινγν δηδαζθφλησλ, ψζηε λα βξίζθνληαη ζε θαιή ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ
αθφκε, φηη νη δηεπζπληέο/ληξηεο δίλνπλ πνιχ κεγάιε ζεκαζία ζηε ζπλεξγαζία κε ζπλαδέιθνπο απ‟ φηη νη
εθπαηδεπηηθνί ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Βπηπιένλ, ν δεκνθξαηηθφο ηξφπνο εγεζίαο ηνπ δηεπζπληή/ληξηαο, ε
ζπκκεηνρηθή ιήςε απνθάζεσλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα αιιά θαη ν ζεβαζκφο ηεο γλψκεο ηνπ ζπιιφγνπ
δηδαζθφλησλ, δηεπξχλνπλ ην πλεχκα ζπλεξγαζίαο κέζα ζηε ζρνιηθή κνλάδα.
Λέμεηο θιεηδηά: δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, παξάγνληεο δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, δηεπζπληήο/ληξηα, ζρνιηθφ
θιίκα, εθπαηδεπηηθνί, ζπλεξγαζία

1150

1st International Congress on Management of Educational Units
December 7-9, 2018, Thessaloniki, Greece

Ζ ΖΓΔΗΑ Χ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΚΟΤΛΣOΤΡΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΧΝ ΜΔΛΧΝ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ

ηθληάδνπ Γέζπνηλα

Ο παξάγνληαο ηεο εγεζίαο ζεσξείηαη νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε δηακφξθσζε θνπιηνχξαο, νη απαηηήζεηο απφ
ηνπο επηθεθαιήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ έρνπλ απμεζεί ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα, γεγνλφο ην
νπνίν έρεη δεκηνπξγήζεη κηα πιεζψξα πξνθιήζεσλ γηα ηνπο εγέηεο ηνπο.
Δ θνπιηνχξα ελφο ζρνιείνπ επεξεάδεη ην πψο νη άλζξσπνη ζθέθηνληαη, αηζζάλνληαη θαη δξνπλ. Χο απνηέιεζκα
ησλ δηαθπκάλζεσλ ζηελ θνπιηνχξα νη εθπαηδεπηηθνί, νη καζεηέο θαη ην ζχλνιν ησλ κειψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο
θνηλφηεηαο, επεξεάδνληαη είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά. Δ εγεζία είλαη νπζηαζηηθά ππεχζπλε γηα ηε δηακφξθσζε
ηεο θνπιηνχξαο ζην ζρνιείν.
Ο θχξηνο ζθνπφο ηεο κειέηεο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηε ζπκβνιή ηεο εγεζίαο ζηε δηακφξθσζε θνπιηνχξαο θαη
ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζηα κέιε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ θαη επνκέλσο θαη ζηε ζρνιηθή
απνηειεζκαηηθφηεηα ζε δεκφζηα ζρνιεία πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζε Αεκφζηα ΕΒΚ θαη
ζηελ Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη λα επηθπξψζεη ηα θχξηα κνληέια εγεζίαο πνπ αθνινπζνχληαη.Δ κέζνδνο
ζπιινγήο ζηνηρείσλ ζηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε βαζίζηεθε ζηελ πνηνηηθή κεζνδνινγία.
πγθεθξηκέλα γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ, ζπκπιεξψζεθαλ δέθα ζπλεληεχμεηο απφ εθπαηδεπηηθνχο φισλ
ησλ βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο ρξεζηκνπνηψληαο δείγκα ζθνπηκφηεηαο.
Ώπηή ε κειέηε είρε σο απνηέιεζκα λα γίλνπλ γλσζηά ηα είδε ηεο εγεζίαο πνπ παξαηεξνχληαη ζηηο
ζπγθεθξηκέλεο κνλάδεο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη
θνπιηνχξαο.Σα δεδνκέλα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηηο έξεπλεο αλαιχζεθαλ πνηνηηθά.
Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα παξέρνπλ κηα εηθφλα γηα ην ηη δεκηνπξγεί θνπιηνχξα
αλάπηπμεο ησλ κειψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, θαζψο θαη ηνπο ηνκείο πνπ ρξήδνπλ βειηίσζεο. Οη
απαληήζεηο ζηελ έξεπλα εζηηάδνπλ ζηηο απφςεηο ησλ δηεπζπληψλ γηα ην πσο αληηκεησπίδνπλ ηελ θνπιηνχξα ζηηο
κνλάδεο ηνπο θαη ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο.
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ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ERASMUS+KA2 “PHOENIX”ΚΑΗ
“PRET- A- PET” ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΣΤΠΧΝ ΜΟΡΦΧΝ ΜΑΘΖΖ ΣΖΝ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ

Καινγηάλλε Βαζηιηθή – Αιίθε,
Λφεο Αλαζηάζηνο

θνπφο ηεο πεξίιεςεο απηήο είλαη λα παξνπζηαζηνχλ νη απνθηεζείζεο εκπεηξίεο αιιά θαη νη θαιέο πξαθηηθέο
πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηεηνχο πινπνίεζεο Βπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ Erasmus+ ζε έλα
δεκφζην ζρνιείν – θαη δε Βζπεξηλφ ρνιείν- πξσηίζησο δε νη άηππεο κνξθέο κάζεζεο πνπ απνδείρηεθε φηη
ζπλέβαιαλ ζηελ θηλεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ θαη ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα
ηνλ εγγξακκαηηζκφ ησλ καζεηψλ . Κχξηνο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο θαζίζηαηαη ε ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ πην
θαηλνηφκσλ εξγαιείσλ θαη ησλ ηερληθψλ πνπ θξίζεθε φηη επέδξαζαλ ζεηηθά ζηνπο καζεηέο ηφζν ζηε δηαδηθαζία
ηεο κάζεζεο φζν θαη ζην αίζζεκα ηεο
ηθαλνπνίεζήο ηνπο απφ ηε
ζπκκεηνρή ηνπο ζηα
πξνγξάκκαηαErasmus+KA2 κε ηίηιν
“Phoenix” θαη “PRET- A- PET” (Protect, Respect, Educate,
TreatAnimalsAndPeoplewithEmpathyAndTenderness) αληίζηνηρα.
Πην ζπγθεθξηκέλα ζα πξνβιεζεί αξρηθά ε δηαδηθαζία ζπγγξαθήο κηαο αιπζηδσηήο ειεθηξνληθήο ηζηνξίαο
βαζηδφκελεο ζηε ζεκαηνινγία ηνπ πξνγξάκκαηνο“PRET- A- PET” (Protect, Respect, Educate,
TreatAnimalsAndPeopleWithEmpathyAndTenderness) . Δ ζπγγξαθή απηήο βαζίζηεθε ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ
WebQuest, πνπ απνηειεί κία δξαζηεξηφηεηα θαηεπζπλφκελεο δηεξεχλεζεο κέζσ ηεο νπνίαο νη καζεηέο
αλαιακβάλνπλ λα ιχζνπλ έλα πξφβιεκα αμηνπνηψληαο ην δηαδίθηπν σο βαζηθή πεγή πιεξνθνξίαο αιιά ζπρλά
φρη κνλαδηθή. Αφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο αμηνπνηψληαο παξάιιεια ειεθηξνληθά εξγαιεία (φπσο ην
zunal θαη ηα blog ),λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο ζθέςεο ,λα εθθξαζηνχλ ειεχζεξα, λα εξγαζηνχλ νκαδηθά , λα
εμνηθεησζνχλ κε ηελ ηερλνινγία θαη ζε ηειηθφ ζηάδην λα αλαδείμνπλ θαιιηηερληθέο ηάζεηο κέζσ ηεο
εηθνλνγξάθεζεο ηεο ηειηθήο ηζηνξίαο.
Θα παξνπζηαζηεί ελ ζπλερεία ε ζεκαζία ηεο ζπγγξαθήο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο ελφο roleplayκε ηίηιν “
TheChallengesofDialoguein a MulticulturalWorld” θαη ε δξακαηνπνίεζή ηνπζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο
“Phoenix”.Βπξφθεηην γηα κηα δηαδηθαζία πνπ αθελφο κελζπλέβαιε ζηνλ εγγξακκαηηζκφησλ καζεηψλ, θαζψο
απαηηνχζε παξαγσγή ιφγνπ ζε κηα πην αλεπίζεκε κνξθή, βνήζεζε ζηελ ακεζφηεξε πξνζέγγηζε θαη θαηαλφεζε
ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ θαζψο πξνζέγγηζαλ ην ζέκα κέζα απφ δηθά
ηνπο βηψκαηα-ζθέςεηο θαη αθεηέξνπ ζπλέβαιε ζηελ θαιιηέξγεηα ελζπλαίζζεζεο .
Παξφιν πνπ νη σθέιεηεο απφ ηελ εκπινθή ζε έλα επξσπατθφ πξφγξακκα είλαη πνιιαπιέο, ζηελ ελ ιφγσ
εξγαζία ζα εζηηάζνπκε ζηελ επίδξαζε ησλ αλσηέξσ ηερληθψλ ζην ζρνιηθφ εγγξακκαηηζκφαιιά θαη ζηνλ
ςεθηαθφ εγγξακκαηηζκφ ησλ καζεηψλ θαζψο θαη ζηε βειηίσζε απηνεθηίκεζεο ησλ καζεηψλ σο απνηέιεζκα
ηεο απνπζίαο ηππηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη κνξθψλ αμηνιφγεζεο θαηαπζφξκεηεο θαη εθνχζηαο ζπκκεηνρήο ηνπο
ζηα πξνγξάκκαηα.
Δ παξαγσγή θεηκέλνπ είηε κε ηε κνξθή κηαο αθεγεκαηηθήο ηζηνξίαο είηε ελφο παηρληδηνχ ξφισλ απνηέιεζε
έλαπζκα γηα ηνπο καζεηέο λα απηνζρεδηάζνπλ , λα απηελεξγήζνπλ, λα εθθξαζηνχλ, λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηφζν
ηελ ειιεληθή φζν θαη ηελ αγγιηθή γιψζζα θαη λα νινθιεξψζνπλ ηε δηαδηθαζία κέζα απφ ηε ρξήζε εξγαιείσλ
φπσο ην zunal θαη ην blog.
Ώλεμάξηεηα απφ ην αλ πινπνηνχληαη επξσπατθά πξνγξάκκαηα ζε έλα ζρνιείν, ελαπφθεηηαη ζηε δηάζεζε θαη
πξνζπκία ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα μεθχγνπλ απφ ηα ζηεγαλά ηεο παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο . Οη
πξναλαθεξζείζεο ηερληθέο κπνξνχλ θάιιηζηα λα εθαξκνζηνχλ ζηα πιαίζηα «παξαδνζηαθψλ» καζεκάησλ θαη λα
δψζνπλ εξεζίζκαηα ζηνπο καζεηέο .
Λέμεηο θιεηδηά: Βπξσπατθά πξνγξάκκαηα, θαηλνηνκία, θηλεηνπνίεζε, εγγξακκαηηζκφο, άηππεο κνξθέο κάζεζεο
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ΣΟ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ “ HEALTHY LIVING AND EQUAL
OPPORTUNITIES THROUGH SPORT” Χ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΣΟΤ
ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΑ

Καινγηάλλε Βαζηιηθή- Αιίθε,
Λφεο Αλαζηάζηνο

ηε ζχγρξνλε θνηλσλία ην ζρνιείν δελ κπνξεί θαη δελ πξέπεη λα είλαη έλαο απιφο θνξέαο γλψζεσλ, ζηνλ
νπνίν νη καζεηέο έρνπλ κφλν ηελ ππνρξέσζε λα απνζηεζίζνπλ, αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν έλαο θνξέαο παηδείαο,
πνιηηηζκνχ θαη θνηλσληθνπνίεζεο, έλαο ζεζκφο πνπ δελβξίζθεηαη απνθνκκέλνο απφ ηελ θνηλσλία αιιά κέζα
θαη ζε αιιειεπίδξαζε κε απηή, έλαο ρψξνο πνπ ν καζεηήο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθθξάζεη ηηο αλεζπρίεο
ηνπ, ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπ, λα αλαθαιχςεη ηηο δεμηφηεηεο θαη ηα ηαιέληα ηνπ, λα ζπλδηαιιαγεί κε ηελ
θνηλσλία θαη ηνπο θνξείο ηεο. ΐαζηδφκελνη ζε απηή ηελ αληίιεςε, πξνζπάζεηά καο είλαη ε πηνζέηεζε κηαο
εμσζηξεθνχο εθπαηδεπηηθήο θηινζνθίαο κε έλα καζεζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ λα ζπλδπάδεη ηε γλψζε κε ηελ
πξάμε, ην αλνηρηφ επηθνηλσληαθφ θιίκα, ηε ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ-καζεηψλ θαη θνξέσλ θαη ηελ πξνψζεζε
ηεο κάζεζεο φρη κφλν ζε καζεηέο αιιά θαη ζηελ ίδηα ηελ θνηλσλία. Καη φια απηάαπφ έλα «ηδηαίηεξν»
ζρνιείν,ην Βζπεξηλφ Γπκλάζην – Λπθεηαθέο ηάμεηο Σξηθάισλ , ζην νπνίν ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ
καζεηψλ ηνπ είλαη ελήιηθεο πνπ έρνπλ δηαθφςεη ηελ θνίηεζή ηνπο θαηά ηελ εθεβεία , έρνληαο βηψζεη ηελ
ζρνιηθή απνηπρία, κε γλσζηηθφ επίπεδν ρακειφ, αιιά κε ηελ ζπλεηδεηή απφθαζε λα ζπλερίζνπλ ηε θνίηεζή
ηνπο κεηά απφ ρξφληα θαη ππφ δπζρεξείο ζπλζήθεο.Μέζα ζ απηφ ην πιαίζην θαη ζε απηή ηε θηινζνθία, ν ζθνπφο
ηεο πεξίιεςεο είλαη λα παξνπζηαζηείν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ηα Βπξσπατθά
Πξνγξάκκαηα ζηελ εμσζηξέθεηα ηνπ ζρνιείνπ πξνο ηελ θνηλσλία.
ηφρνο ησλ επηκέξνπο δξάζεσλ πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ζηελ εξγαζία είλαη ε αλαγλσξηζηκφηεηα θαη ε
πξνβνιή ελφο «ηδηαίηεξνπ» ζρνιείνπ, ε πξνβνιή ηεο θνηλσληθήο επαηζζεζίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο εθπαίδεπζεο
ελ γέλεη , αιιά θαη ε ζπλεξγαηηθφηεηα θαη ζπκκεηνρηθφηεηα ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη ε δηθηχσζε ηεο κε
ζεζκηθνχο, θνηλσληθνχο επηρεηξεκαηηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο θνξείο.
Πην ζπγθεθξηκέλα , ζα παξνπζηαζηεί ε ζεκαζία θαη ε αμία ηεο νξγάλσζεο κηαο αλνηρηήο πξνο ην θνηλφ
εθδήισζεο πνπ ζηφρεπε λα κεηαθέξεη ζηελ ηνπηθή θνηλσλία φια φζα κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο δηεξεπλήζεθαλ
ζρεηηθά κε ηελ πηνζέηεζε ελφο πην πγηεηλνχ ηξφπνπ δσήο θαη ηελ αληηκεηψπηζε, απνθπγή ησλ εμαξηήζεσλ.
ΐαζηδφκελνη ζηε βησκαηηθή θαη ζπλεξγαηηθή κέζνδν πξνηξέςακε ηνπο καζεηέο λα έξζνπλ ζε επαθή κε
ζεζκηθνχο θνξείο (Αήκνο Σξηθθαίσλ, ΣΒΦΏΏ Σξηθάισλ, Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο), κε ηνπηθέο επηρεηξήζεηο, κε
θνηλσληθέο δνκέο θαη θνξείο θαη λα νξγαλψζνπλ απφ θνηλνχ καδί κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηα ζηάδηα ηεο
εθδήισζεο. Οη καζεηέο ήξζαλ αληηκέησπνη κε ηηο δπζθνιίεο ελφο ηέηνηνπ εγρεηξήκαηνο θαη έθεξαλ εηο πέξαο
φια ηα ζηάδηα ηεο εθδήισζεο· απφ ηελ αξρηθή επηθνηλσλία θαη ηελ αληαπφθξηζε ησλ θνξέσλ , ηηο ηερληθέο
δπζθνιίεο, ηελ εμεχξεζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη ρνξεγηψλ, ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, ηελ αλαγθαηφηεηα
πξνγξακκαηηζκνχ, ηελ αλαδήηεζε ηξφπσλ γηα απνηειεζκαηηθφηεξε δηάρπζε ησλ ηδεψλ ηνπ ζρεδίνπ .
Σν πην αμηφινγν απνηέιεζκα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο ήηαλ ε ζεηηθή αληαπφθξηζε θνξέσλ θαη
επηρεηξήζεσλ ζην θάιεζκα ηνπ ζρνιείνπ κέζσ ηεο νπνίαο επεηεχρζε ηφζν ε πξνβνιή ηνπ ζρνιείνπ φζν θαη ησλ
κελπκάησλ ηνπ ζρεδίνπ, ε έκθαζε ζε αμίεο δηαρξνληθέο θαη ε εδξαίσζε ησλ βάζεσλ γηα πεξαηηέξσ ζπλέρηζε
ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θνξέσλ θαη ηνπ ζρνιείνπ. Τπήξμε ινηπφλ ην ζρνιείν ν ζπλδεηηθφο θξίθνο, ε
γέθπξα επηθνηλσλίαο κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία, ην κέζν γηα λα αληηιεθζεί ε θνηλσλία ηνλ παηδεπηηθφ ξφιν ελφο
ζρνιείνπ, αιιά θαη ην κέζν γηα λα κάζεη καδί κε ηνπο καζεηέο καο ε θνηλσλία αμίεο θαη ζηάζεηο πνπ ην
ζπγθεθξηκέλν επξσπατθφ πξφγξακκα πξνσζεί.
Λέμεηο-θιεηδηά : Βπξσπατθφ Πξφγξακκα, εμσζηξέθεηα ζρνιείνπ, δηθηχσζε κε θνξείο, αλαγλσξηζηκφηεηα,
ζπκκεηνρηθφηεηα
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Ζ ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΣΖ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΖ ΓΝΧΖ ΔΝΖΛΗΚΧΝ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΧΝ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΖΛΗΚΧΝ, ΔΡΔΤΝΑ ΠΔΓΗΟΤ ΣΖΝ ΓΤΣΗΚΖ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Μπνχηζθνπ Λεκνληά
(Τπ. Αξ. Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο)

Δ αλαγλψξηζε πξνεγνχκελεο γλψζεο επηθέξεη πνιιά πιενλεθηήκαηα ζηνπο εθπαηδεπνκέλνπο, αιιά θαη ζηα
εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα. Χο εθ ηνχηνπ, θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, θάηη πνπ έρεη αλαγλσξηζηεί ζε επξσπατθφ
επίπεδν. Δ αλαγλψξηζε ηεο πξνεγνχκελεο κάζεζεο παξέρεη ζηα άηνκα ηε δπλαηφηεηα λα επηθπξψζνπλ ηηο
ηθαλφηεηεο θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπο πνπ δελ έρνπλ αλαγλσξηζηεί επίζεκα. Οη εξγαδφκελνη πνπ έρνπλ απνθηήζεη
δεμηφηεηεο θπξίσο ζηελ εξγαζία ή κέζσ άιισλ δξαζηεξηνηήησλ βξίζθνληαη ζπρλά ζε κεηνλεθηηθή ζέζε φζνλ
αθνξά ζηελ πξφζβαζε ζηελ ηππηθή εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε, ή ζηελ εμαζθάιηζε απαζρφιεζεο πνπ
αληηθαηνπηξίδεη επαξθψο ηηο δεμηφηεηεο θαη ηελ εκπεηξία ηνπο. Οη εξγαδφκελνη κε ιίγα ή θαζφινπ ηππηθά
πξνζφληα είλαη νη πην επάισηνη ζηελ εμαζθάιηζε κίαο ζέζεο εξγαζίαο θαη κίαο αμηνπξεπνχο απαζρφιεζεο.
Ώλαγλσξίδνληαο επηζήκσο ηηο δεμηφηεηέο ηνπο, ε αλαγλψξηζε ηεο πξνεγνχκελεο κάζεζεο ζεσξείηαη σο έλα
κέζν γηα ηε δεκηνπξγία ίζσλ φξσλ αληαγσληζκνχ, νχησο ψζηε ηα άηνκα λα απνθηήζνπλ επθαηξίεο γηα
πεξαηηέξσ κάζεζε θαη γηα ηε βειηίσζε ησλ πξννπηηθψλ ζηαδηνδξνκίαο ηνπο. Δ αλαγλψξηζε ησλ δεμηνηήησλ
κπνξεί λα έρεη πνιχ ζεκαληηθφ ζεηηθφ αληίθηππν ζηνπο εξγαδνκέλνπο, ζε φξνπο απηνεθηίκεζεο θαη θηλήηξσλ.
Γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ε θαιχηεξε αλαγλψξηζε ηεο πξνεγνχκελεο γλψζεο θαη ησλ δεμηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ
είλαη έλαο ηξφπνο γηα λα μεπεξαζηνχλ νη ειιείςεηο δεμηνηήησλ θαη λα ππάξμεη θαιχηεξε αληηζηνηρία δεμηνηήησλ
δήηεζεο κε ηελ πξνζθνξά.
ηελ παξνχζα εξγαζία ζα παξνπζηαζηνχλ ηα απνηειέζκαηα πνζνηηθήο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε
Απηηθή Μαθεδνλία θαηά ην δηάζηεκα Εαλνπαξίνπ- Φεβξνπαξίνπ 2018γηα ηελ ζεκαζία θαη ηελ ρξεζηκφηεηα ηεο
αλαγλψξηζεο ηεο πξνεγνχκελεο γλψζεοζε θνξείοεθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Δ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα κπνξεί λα
αμηνπνηεζεί γηα ηε ράξαμε πνιηηηθψλ ζηε δηα βίνπ κάζεζε θαη ηελ πινπνίεζε ζρεδηαγξακκάησλ εζληθψλ θαη
δηαθξαηηθψλ πιαηζίσλ πξνζφλησλ ησλ αηφκσλ.
Λέμεηο θιεηδηά:αλαγλψξηζε πξνεγνχκελεο γλψζεο, πηζηνπνίεζε δεμηνηήησλ .
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Ζ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΑ ΠΑΡΑΜΤΘΗΑ

Πέηξνο Γ. Αγγειφπνπινο Γξ,
ρνιηθφο χκβνπινο Πξσηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ΠΒ70 Εσαλλίλσλ,
Αηδάζθσλ ζην Πξφγξακκα πκβνπιεπηηθήο θαη Πξνζαλαηνιηζκνχ (ΠΒΤΠ) ηεο Ώλψηαηεο ρνιήο
Παηδαγσγηθήο θαη Σερλνινγηθήο Βθπαίδεπζεο, peter.angelopoulos@gmail.com
Αλαζηαζία Ληφληνπ,
Βθπαηδεπηηθφο Πξνζρνιηθήο Ώγσγήο ΠΒ60,
Βμεηδηθεπκέλε Πξνγξάκκαηνο πκβνπιεπηηθήο θαη Πξνζαλαηνιηζκνχ ΠΒΤΠ - ΏΠΏΕΣΒ
liontouanast@gmail.com

Σν Παξακχζη, απφ αξραηνηάησλ ρξφλσλ, είρε εμέρνπζα ζέζε ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ, απνηειψληαο
αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο δσήο. Μέρξη θαη ζήκεξα, γίλεηαη επξεία ρξήζε ηνπ παξακπζηνχ, κε
έληνλε ηελ παξνπζία ηνπ ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε θαη ηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ, φπνπ αμηνπνηείηαη
σο εξγαιείν ζηε δηδαθηηθή πξάμε. Σα παξακχζηα ήηαλ ν ζπλεθηηθφο θξίθνο ηεο νηθνγέλεηαο θαη απνηέιεζαλ γηα
ηνπο αλζξψπνπο δηέμνδν θαη δηαθπγή απφ ηε ζθιεξή πξαγκαηηθφηεηα. Δ ίδηα ε ιέμε, «παξακχζη», έρεη ηε
ζεκαζία ηεο ελζάξξπλζεο θαη ηεο αλαθνχθηζεο. Σν αίζην ηέινο πξνζέθεξε παξεγνξηά θαη ειπίδα ζηνπο
αθξναηέο, νη νπνίνη πνιιέο θνξέο κπνξνχζαλ λα απνθνκίζνπλ έκκεζα, αθφκα θαη θάπνηνπ είδνπο ζπκβνπιήο
γηα ηηο δσέο ηνπο.
Δ πκβνπιεπηηθή παξάιιεια, δαλείδεηαη, θαηά έλα κεγάιν κέξνο, ην ζεσξεηηθφ ηεο ππφβαζξν απφ
άιιεο γεηηνληθέο επηζηήκεο, φπσο απηήο ηεο ςπρνινγίαο. ζνη νξηζκνί έρνπλ δηαηππσζεί, ζπκθσλνχλ ζην φηη
πξφθεηηαη γηα κηα ζρέζε κεηαμχ ελφο εηδηθνχ απφ ηελ κηα θαη ελφο ή πεξηζζφηεξσλ αηφκσλ απφ ηελ άιιε, κε
βαζηθή επηδίσμε ηελ εμέιημε ηνπ δεχηεξνπ, ηελ νπζηαζηηθή απηνγλσζία ηνπ θαη ηειηθά ηελ νινθιήξσζή ηνπ σο
άηνκν.
Δ εξγαζία επηρεηξεί ηελ έληαμε ηνπ παξακπζηνχ ζηα πιαίζηα κηαο ζπκβνπιεπηηθήο ζρέζεο, πνπ αθνξά
ηνλ εηδηθφ θαη έλα παηδί πξνζρνιηθήο θαη πξσηνζρνιηθήο ειηθίαο. Βμεηάδεη δειαδή θαηά πφζν είλαη δπλαηφ ηα
παξακχζηα λα απνηειέζνπλ κέξνο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζρέζεο, κε ζηφρν λα ιεηηνπξγήζνπλ ππνζηεξηθηηθά ή
ζεξαπεπηηθά.
Δ ιεηηνπξγία ηνπ παξακπζηνχ είλαη θαηαπξαυληηθή θαη επνκέλσο, θαηά ηελ δηαδηθαζία απηή ην παηδί
βξίζθεη θαηαθχγην ζην είδνο απηφ, εξεκεί ηε ςπρή ηνπ θαη εμνηθεηψλεηαη κε ηα ζπλαηζζήκαηα, αλνίγνληάο ηνπ
ην δξφκν πξνο ηε ζπλαηζζεκαηηθή σξίκαλζε θαη αλάπηπμε. ην πιαίζην απηφ ε ζπνπδαηφηεξε ζπκβνιή ηνπ
παξακπζηνχ έγθεηηαη ζην φηη ζπκβάιιεη ζηε ζπγθξφηεζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ. Βπηπξφζζεηα, κέζα
απφ ηε δχλακε ησλ ζπκβνιηζκψλ πνπ ζπλαληάκε ζηα παξακχζηα, ην παηδί κπνξεί λα ζπιιάβεη αιιά θαη λα
θαηαλνήζεη νξηζκέλεο πεξίπινθεο έλλνηεο, φπσο απηήο ηεο θηιίαο, ηνπ ζαλάηνπ.
χκθσλα κε ηελ έξεπλά καο δηαπηζηψλεηαη φηη ν ξφινο ησλ παξακπζηψλ είλαη πεξηζζφηεξν
ππνζηεξηθηηθφο παξά ζεξαπεπηηθφο, ρσξίο σζηφζν απηφ λα κεηψλεη ηελ αμία ηνπο. ηα ρέξηα ελφο
εμεηδηθεπκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ, ην παξακχζη κπνξεί λα απνηειέζεη έλα αξθεηά ρξήζηκν θαη απνηειεζκαηηθφ
εξγαιείν. Έρνληαο ηελ θαηάιιειε θαηάξηηζε ή επηκφξθσζε θαη ηελ ππνζηήξημε εμεηδηθεπκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ,
ζηα πιαίζηα κηαο νξγαλσκέλεο ζπκβνπιεπηηθήο ζρέζεο, πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα ζην παηδί λα έξζεη ζε επαθή
κε ηα εζσηεξηθά ηνπ ελδφηεξα ζπλαηζζήκαηα θαη λα νδεγεζεί ζε νιφπιεπξε αλάπηπμε θαη νινθιήξσζε ηεο
πξνζσπηθφηεηάο ηνπ.
Λέμεηο- θιεηδηά: ζπκβνπιεπηηθή, εθπαίδεπζε, παξακχζη, παηδί
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ΓΗΓΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ
ΑΓΧΓΖ

Κπξηαθή Εαθεηξάθε
Γάθλε Πέηθνπ
Γεψξγηνο Σζαληφπνπινο
Σκήκα Ααζνινγίαο θαη Αηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ,
Αεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο, 68200 Οξεζηηάδα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Δ Πεξηβαιινληηθή Βθπαίδεπζε πξνέθπςε απφ ηελ ζπλεηδεηνπνίεζε θαη ηελ αλάγθε αληηκεηψπηζεο ησλ
ζχγρξνλσλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ, ηα νπνία απεηινχλ ηε δσή καο. ΐαζηθφο ππαίηηνο είλαη ν άλζξσπνο
θαη ζπγθεθξηκέλα ε αθαηάιιειε ζηάζε δσήο ηνπ. Έηζη έλα απφ ηα θαζήθνληα ηεο Πεξηβαιινληηθήο
Βθπαίδεπζεο είλαη ε δηακφξθσζε ππεχζπλσλ θαη ελεξγψλ αηφκσλ, πνπ ζα πηνζεηήζνπλ ηηο θαηάιιειεο
ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο θαη ζα επηδηψθνπλ ηε δηακφξθσζε θαη δηαηήξεζε ελφο αεηθφξνπ κέιινληνο. ην
πιαίζην απηφ, απαηηείηαη κία πνηνηηθή εθπαίδεπζε. Δ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ δηδαθηηθψλ κέζσλ ζπκβάιιεη
πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ππνζηεξίδνληαο θαη εκπινπηίδνληαο ηελ εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε
πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ θαη δξνκνινγνχλ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Πεξηβαιινληηθήο Βθπαίδεπζεο, γηα
έλα αεηθφξν κέιινλ. θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε θαη ε απνηχπσζε ησλ απφςεσλ ησλ
Νεπηαγσγψλ ηνπ Ννκνχ Ρνδφπεο, ζρεηηθά κε ηα δηδαθηηθά κέζα πνπ ζπλήζσο αμηνπνηνχλ ζηα πιαίζηα ηεο
Πεξηβαιινληηθήο Βθπαίδεπζεο. Πξνθεηκέλνπ λα ζπιιερζνχλ ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα θαηαζθεπάζζεθε
δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην κε εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ ζηνπο λεπηαγσγνχο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Βλφηεηαο
Ρνδφπεο. Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ αμηνπνηήζεθαλ νη εθαξκνγέο ηεο πεξηγξαθηθήο θαη ν κε
παξακεηξηθφο έιεγρνο Friedman.
Ώπφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζηελ ηάμε ηνπο πξνζεγγίδνπλ ζέκαηα θπξίσο, απφ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ
θαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ δηδαθηηθψλ ηνπο ζηφρσλ ζεσξνχλ πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα ηελ επηινγή ηνπ
θαηάιιεινπ δηδαθηηθνχ εξγαιείνπ. Σα δηδαθηηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ζηελ πξνζέγγηζε
πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ είλαη ηα παξακχζηα θαη ην θσηνγξαθηθφ πιηθφ. Σέινο, φπσο πξνθχπηεη,
ζπλαληηνχληαη δπζθνιίεο θαηά ηε ρξήζε ησλ δηαθφξσλ δηδαθηηθψλ εξγαιείσλ. Ώπφ ηελ άιιε, φκσο, ηα
πιενλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ηνπο είλαη πνιιά θαη ζεκαληηθά θάλνληαο θαλεξή ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο ζηελ Πεξηβαιινληηθή Βθπαίδεπζε.
Λέμεηο θιεηδηά: Πεξηβαιινληηθή Βθπαίδεπζε, Αηδαθηηθά κέζα, Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε.
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Ζ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ Μ.Μ.Δ. Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΔΡΓΑΛΔΗΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ

Κπξηαθή Ακπξάζε
Γάθλε Πέηθνπ
Γεψξγηνο Σζαληφπνπινο
Σκήκα Ααζνινγίαο θαη Αηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ,
Αεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο, 68200 Οξεζηηάδα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Δ επνρή καο απεηιείηαη απφ πεξηβαιινληηθή παξαθκή. Σν κέιινλ ηνπ πιαλήηε θηλδπλεχεη θαη ε πξνζηαζία
ηνπ, απνηειεί δηθαίσκα θαη ηαπηφρξνλα ππνρξέσζε φισλ ησλ πνιηηψλ. Ώπφ νπνηαδήπνηε ζέζε θαη ηδηφηεηα
θαη αλ θαηέρεη ζηε δσή ηνπ, ν ζχγρξνλνο άλζξσπνο νθείιεη γηα ηηο επεξρφκελεο γεληέο κέζα ζηηο νπνίεο
εληάζζεηαη θαη ε βηνινγηθή ηνπ ζπλέρεηα, λα αμηνπνηήζεη ηα θαηάιιεια εξγαιεία πνπ ε ηερλνινγία ηεο επνρήο
ηνπ, δηαζέηεη. Έλα απφ απηά ηα εξγαιεία κε κεγάιε ηζρχ -ην έρεη απνδείμεη ε εμειηθηηθή ηνπο πνξεία ζην
ρξφλν- επηξξνή θαη ζπλάκα εθπαηδεπηηθφ ξφιν, είλαη ηα ΜΜΒ. Σα ΜΜΒ εληάζζνληαη ζηνπο θφιπνπο ηεο κεηππηθήο θαη άηππεο Πεξηβαιινληηθήο Βθπαίδεπζεο θαη πνιιέο Αηεζλείο πλαληήζεηο θαη Αηαθεξχμεηο έρνπλ
επηζεκάλεη, θαηά θαηξνχο, ην ξφιν ηνπο ζηελ Πεξηβαιινληηθή Βθπαίδεπζε θαη ζπγθεθξηκέλα, ην ξφιν πνπ
επηηεινχλ σο πεξηβαιινληηθνί εθπαηδεπηέο. Σα ΜΜΒ απνηεινχλ πξφηππα γηα ην θνηλφ ηνπο θαη κέζα ζε απηφ
ην θνηλφ, πεξηιακβάλνληαη θαη νη εθπαηδεπηηθνί θάζε βαζκίδαο Βθπαίδεπζεο.
Δ παξνχζα εξγαζία είρε σο ζθνπφ λα δηεξεπλήζεη ηηο απφςεηο ησλ Νεπηαγσγψλ ηνπ Ννκνχ Έβξνπ ζρεηηθά κε
ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΜΜΒ σο εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη αβίαζηα λα
κειεηήζεη ηελ πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε θαη πεξηβαιινληηθά ππεχζπλε ζπκπεξηθνξά. Δ πξνζρνιηθή ειηθία
απνηειεί ηε βάζε γηα ηε δηακφξθσζε ησλ απξηαλψλ πνιηηψλ, έρεη απηφλνκε θαη θαζνξηζηηθή αμία θαη ε
εξεπλήηξηα είλαη κηα απφ ηηο Νεπηαγσγνχο πνπ απνηεινχλ ην εξεπλεηηθφ δείγκα.
πκπεξαζκαηηθά, νη ζηφρνη ηεο έξεπλαο επηηεχρζεθαλ αθνχ ε έξεπλα απάληεζε ζηα εξσηήκαηα ηεο,
πξνζδηνξίδνληαο ηηο απφςεηο, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε κηα ζεηξά πεξηβαιινληηθψλ
δεηεκάησλ θαη δηαπηζηψζεθε φηη αμηνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ην δηαδίθηπν ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν σο
εξγαιείν πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη γηα ηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα ελεκεξψλνληαη πξσηίζησο απφ ηα
Μέζα Κνηλσληθήο Αηθηχσζεο θαη ηα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά/βηβιία.
Λέμεηο θιεηδηά: ΜΜΒ, Πεξηβαιινληηθή Βθπαίδεπζε, πεξηβαιινληηθνί εθπαηδεπηέο, πξνζρνιηθή ειηθία,
Πξσηνβάζκηα Βθπαίδεπζε
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ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ FLIPPED CLASSROOM ΣΖΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ:
ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

Ραθηηδή Καξνιίλα
ΠΒ 70, Τπ. Αηδάθησξ
Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο
mcarol@windowslive.com
Μπφηζνγινπ Καθέληα
Καζεγήηξηα ΠΣΒΏ
Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο
kmpotso@sed.uth.gr
Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζήκεξα νθείινπλ λα ελαξκνλίδνληαη κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ηηο εκπεηξίεο
ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηνπο πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ θπξίσο ςεθηαθφ ππφβαζξν. Ο θιάδνο ηεο εθπαίδεπζεο
εθπαηδεπηηθψλ πξέπεη λα εληζρπζεί πξνζθέξνληαο ζηνπο ππνςήθηνπο εθπαηδεπηηθνχο εμνηθείσζή κε ζχγρξνλεο
πξνζεγγίζεηο ηεο Αηδαθηηθήο, ηε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηεχνληαη λέεο κνξθέο ηεο θαη λα πξνεηνηκάδνληαη
θαηάιιεια λα ηηο ελζσκαηψζνπλ ζε θαηλνηφκα καζεζηαθά πεξηβάιινληα.
Σν κνληέιν flipped classroom (αλεζηξακκέλε ηάμε) πξνηείλεη ηε κεηαθνξά ηεο δηάιεμεο ζε ρξφλν πξηλ
ηελ έλαξμε ηνπ καζήκαηνο (παξαθνινχζεζε απνζπαζκάησλ βίληεν ή άιινπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ) θαη ηελ
αμηνπνίεζε ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο γηα ηε δηεμαγσγή πεξηζζφηεξσλ
καζεηνθεληξηθψλ, ζπκκεηνρηθψλ θαη ζπλεξγαηηθψλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε έκθαζε ζηε δηεξεπλεηηθή
θαηαλφεζε. Δ ελ ιφγσ κειέηεαθνξά θνηηεηέο/ηξηεο Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο θαη απνηειεί θνκκάηη κηαο ελ
εμέιημεη έξεπλαο ζην πιαίζην δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. πγθεθξηκέλα, πξαγκαηεχεηαηηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο
ηερληθψλ θαη ζηξαηεγηθψλ ηεο ζχγρξνλεο δηδαθηηθήο δνθηκάδνληαο ην κνληέιν ηεοαλεζηξακκέλεο ηάμεο
(flippedclassroom). Κχξηνο ζθνπφο είλαη νη θνηηεηέο/ηξηεο λαδηαλχζνπλ ην πέξαζκα απφ ηελ ζεσξεηηθή
θαηαλφεζε ζηελ πξαθηηθή γλψζε, κε ηξφπν πνπ δελ ηνπο αληηιακβάλεηαη σο αληηθείκελα γλψζεο, αιιά σο
ππνθείκελα, ψζηε λα εθαξκφδνπλ απνηειεζκαηηθνχο δηδαθηηθνχο ρεηξηζκνχο ζην πξνζερέο κέιινλ (πξαθηηθή
άζθεζε).
πγθεθξηκέλα, ν ζρεδηαζκφο ησλ ζπλεδξηψλ επηδηψθεη λα δίλεηαη έκθαζε ζηε ζπλεηζθνξά ησλ κεζφδσλ
κάζεζεο πνπ πεξηιακβάλνπλ αθελφο ηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη αθεηέξνπ ηελ ελεξγφ
εκπινθή ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ειαρηζηνπνηψληαο ηε ρξήζε ηεο παξαδνζηαθήο εηζήγεζεο ηνπ δηδάζθνληα. Σν
κνληέιν ππνζηεξίδεηαη ςεθηαθά απφ ηε δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα E-class ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηα δψζεο
ζπλεδξίεο (καζήκαηα). Σελ παξνχζακειέηε πιαηζηψλνπλε δηδάζθνπζα θαη ην εγεγγξακκέλν θνηλφ ηνπ
καζήκαηνο. Σα δεδνκέλα ζα αληιεζνχλ απφηελ αλάιπζε αλαγθψλ, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε ρξφλν πξηλ ηελ
έλαξμε ησλ ζπλεδξηψλ θαη ηηο αλαηξνθνδνηηθέο αμηνινγήζεηο ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ κεηά ην πέξαο ηεο θάζε
ζπλεδξίαο. Δ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ζα αθνινπζήζεη ηε κεζνδνινγία ηεο ζεκαηηθήο αλάιπζεο. Σα
απνηειέζκαηα αλακέλνληαη λα είλαηελδηαθέξνληα, αλ ιάβεη θαλείο ππφςε πσο πεξίπνπ ην 93% ησλ καζεκάησλ
ζηηο παλεπηζηεκηαθέο αίζνπζεο δηεμάγνληαη θαηά θχξην ιφγν κεηε κέζνδν ηεο δηάιεμεο
Βλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία
Abeysekera, L., & Dawson, P. (2015). Motivation and cognitive load in the flipped classroom: definition,
rationale and a call for research. Higher Education Research & Development, 34, 1–14.
Baepler, P., Walker, J., & Driessen, M. (2014). It's not about seat time: Blending, flipping, and efficiency in
active learning classrooms. Computers & Education, 78, 227-236.
Gariou-Papalexiou, A., Papadakis, S., Manousou, E., Georgiadou, I. (2017). Implementing a flipped
classroom: a case study of Biology teaching in a Greek high school. Turkish Online Journal of Distance
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learning in digital classrooms: An experience of practicing flipped classroom strategy. Computers & Education,
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ΤΗΟΘΔΣΖΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ/ ΚΔΦΖ Χ ΠΡΟ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΘΔΔΧΝ/ΓΟΓΜΑΣΧΝ
ΖΓΔΗΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΧΝ ΒΑΗΚΧΝ ΑΡΥΧΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΜΟΝΣΔΛΟΤ
ΖΓΔΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

Θενδσξίδνπ Δπαγγειία

ΠΔΡΗΛΖΦΖ
ε έλα θφζκν πνπ αιιάδεη ζε πνιηηηθφ, ηερλνινγηθφ, νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν, επηδηψθνπκε ζην ρψξν
ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο κηα ηερληθή εγεζία ή κηα αλζξψπηλε θαη παηδαγσγηθή εγεζία; Τπάξρεη ρψξνο γηα
κηα ζπλδπαζηηθή επηινγή; Σν δίιιεκα αθνξά ζηελ επηινγή εγεηηθνχ δπλακηθνχ θαη κνληέισλ εγεζίαο πνπ
απαηηνχλ αθξίβεηα ζηελ έθθξαζή ηνπο σο «time tellers» ζην παξφλ, κε ζπλέπεηα θαη κεζνδηθφηεηα ή αηφκσλ θαη
κνληέισλ πνπ δχλαληαη λα ζρεδηάζνπλ, λα ζηαζκίζνπλ, λα νξγαλψζνπλ θαη λα … πξνβιέςνπλ ην κέιινλ. Δ
εγεζία απνηειεί ίζσο ηελ ζεκαληηθφηεξε παξάκεηξν ηεο δηνηθεηηθήο επηζηήκεο αιιά δελ κπνξνχκε λα
παξαβιέςνπκε ή λα παξαγλσξίζνπκε ηνλ παηδαγσγηθφ ραξαθηήξα ελφο δσληαλνχ ζπζηήκαηνο φπσο είλαη ε
εθπαίδεπζε, έλαληη ηεο εκπνξηθήο, νηθνλνκηθήο ινγηθήο θαη πξαθηηθήο ησλ εηαηξεηψλ ή ησλ επηρεηξήζεσλ. H
πηνζέηεζε απηήο ηεο πξνυπφζεζεο ζεσξνχκε φηη ιεηηνπξγεί σο αζθαιηζηηθή δηθιείδα ηεο εθπαηδεπηηθήο
πξαθηηθήο θαη ηελ πξνζηαηεχεη απφ πηζαλή εξγαιεηνπνίεζή ηεο. Ώπψηεξνο ζθνπφο ηεο κειέηεο απηήο είλαη λα
δηεξεπλεζεί θαη λα πξνζδηνξηζηεί ν ξφινο, ην κνληέιν (κνξθή) θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξερφκελεο εγεζίαο
ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Βιιάδαο. Ώλάκεζα ζηνπο ζηφρνπο είλαη: ε
δηεξεχλεζε ησλ πξνζδνθηψλ, επηζπκηψλ ή αλεζπρηψλ, ζε ζρέζε κε ηελ άζθεζε εγεζίαο, φπσο εθθξάδνληαη απφ
ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ρψξαο καο, θαζψο επίζεο θαη ε θαηαγξαθή εθείλσλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη
ζπλζεθψλ πνπ νδεγνχλ ζε κηα απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή εθπαηδεπηηθή πξάμε. Βλδηαθέξνλ επίζεο έρεη ε
αλάδεημε πηζαλήο ζρέζεο ηεο θηινζνθίαο δηνίθεζεο αλάκεζα ζηηο επηρεηξήζεηο-εηαηξείεο θαη ζηηο ζρνιηθέο
κνλάδεο. Σα θχξηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ζρεηίδνληαη κε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ εγέηε-δηεπζπληή ζρνιείνπ θαη
κε ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή επηξξνή απηήο, ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ ζρνιείνπ. Πνηεο είλαη φκσο
νη κνξθέο εγεζίαο πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηνπο/ηηο Έιιελεο/-λίδεο Αηεπζπληέο/-ηξηεο ζρνιείσλ ζηελ Αεκφζηα
Βθπαίδεπζε; Πνηεο είλαη νη πξνηάζεηο – ραξαθηεξηζηηθά, πνπ ζεσξνχλ νη Έιιελεο /-λίδεο εθπαηδεπηηθνί
Αεκφζηαο Βθπαίδεπζεο φηη είλαη πηζαλφλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε απνηειεζκαηηθήο εγεζίαο; Έρεη
ελδηαθέξνλ λα δηεξεπλεζεί θάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, αλ θαη θαηά πφζν, ην ζρνιείν απνηειεί ρψξν
επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο, ηθαλνπνίεζεο θαη απηνπξαγκάησζεο. Χο πξνο ηα ζπκπεξάζκαηα, κέζα απφ ηα
δεδνκέλα ηεο έξεπλαο θαη ηελ κεζνδνινγηθή αλάιπζε ησλ δηεπηδξάζεσλ ηεο νκάδαο εζηίαζεο, αλαδεηθλχεηαη ε
αλάγθε πξνζαξκνγήο ηεο εθπαίδεπζεο ζε λέεο νξγαλσηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο ζπλζήθεο, ε πηνζέηεζε
θαηλνηνκηψλ, ν δαλεηζκφο ηερλνγλσζίαο θαη φρη ηερλνθξαηηθήο αληίιεςεο, ε απνηειεζκαηηθφηεηα, ε
παξαγσγηθφηεηα σο πξνο ηελ νξγάλσζή ηεο θαη σο πξνο ηελ επηθαηξνπνίεζε ηεο γλψζεο, θαζψο θαη ε
απφθηεζε πνηφηεηαο θαη θαιιηέξγεηαο ηεο απηνηέιεηαο ηεο κέζσ απηνζρεδηαζκψλ. Οη ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο
ηνπ management, κπνξνχλ λα είλαη απνηειεζκαηηθέο ζηελ εθπαίδεπζε (educational management) ζε ηνκείο
φπσο είλαη απηνί ηεο δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο, ηεο θνηλσληθήο επζχλεο, ηεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ, ηεο
δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Ώπαηηνχληαη κνληέια αλζξσπηζηηθά-πινπξαιηζηηθά πνπ ζα πηνζεηνχλ
πνιιαπιά επίπεδα εγεζίαο ζε mikro θαη makro επίπεδν ζρεηηθά κε ηελ δφκεζε, ηελ νξγάλσζε, ηνλ ζπληνληζκφ
θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ κε επίθεληξν ηνλ/ηελ καζεηή/-ηξηα. Μέζα απφ λέεο νξγαλσηηθέο
θαη ιεηηνπξγηθέο ζπλζήθεο απαηηείηαη εζηίαζε ζηηο δηδαθηηθέο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο θαη ζηε ζπιινγηθή
θνπιηνχξα ψζηε ε εθπαίδεπζε σο κνξθσηηθφ αγαζφ λα επηκείλεη ζηελ γλσζηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη
ςπρνθηλεηηθή θαιιηέξγεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ.
Λέμεηο θιεηδηά: Educational management, Αηεπζπληήο (manager), Δγέηεο (leader), Σερληθή εγεζία,
Παηδαγσγηθή εγεζία .
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O ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΣΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ
ΓΡΑΔΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΖ ΔΠΗΘΔΣΗΚΖ
ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ, ΣΑ ΓΖΜΟΣΗΚΑ ΥΟΛΔΗΑ ΣΖ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

Υαληψηε Διέλε
ΠΔΡΗΛΖΦΖ

Ο ζχγρξνλνο ηξφπνο δσήο θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αλαζθάιεηα νδεγνχλ ζε έμαξζε ησλ θνηλσληθψλ
πξνβιεκάησλ. Δ απνπζία ζηαζεξψλ πεγψλ ζπλαηζζεκαηηθήο αζθάιεηαο νδεγεί ζε δηάθνξεο ςπρνθνηλσληθέο
δηαηαξαρέο, ζε εμαξηήζεηο, ζε επηζεηηθφηεηα θαη βία, ζε θαηάζιηςε θαη ζε θνηλσληθή δπζπξνζαξκνγή.
Δ δπζθνιία ηεο καζεηηθήο πξνζαξκνγήο ζηηο απαηηήζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ζην ζρνιείν, έρεη σο
απνηέιεζκα ηε δηαηάξαμε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο απηνχ. Κχξηνο απνδέθηεο είλαη νη εθπαηδεπηηθνί, πνπ
θαινχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ αδηαθνξία θαη απξνζπκία
πνιιψλ καζεηψλ ζηε ζπκκφξθσζε θαη ηήξεζε ησλ θαλφλσλ ηνπ ζρνιείνπ. Δ αδπλακία ηεο εθπαηδεπηηθήο
θνηλφηεηαο λα απνξξνθάεη έγθαηξα θαη απνηειεζκαηηθά απηνχο ηνπο θξαδαζκνχο, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ
αχμεζε ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
Αηάθνξεο έξεπλεο, ηφζν ζην εμσηεξηθφ, φζν θαη ζηνλ Βιιαδηθφ ρψξν ηνλίδνπλ ηελ αλάγθε γηα κηα νινέλα πην
ζπζηεκαηηθή θαζνδήγεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο ζην ζχλνιφ ηεο, απφ ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ
κνλάδσλ, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ παξαβαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ.
Δ αλάγθε εχξεζεο απνηειεζκαηηθψλ ιχζεσλ ζηάζεθε αθνξκή γηα ηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο: «o ξφινο ησλ
δηεπζπληψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ εθαξκνγή δξάζεσλ γηα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηεο
επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ, ζηα δεκνηηθά ζρνιεία ηεο Ώλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο», ζηα πιαίζηα ηνπ
καζήκαηνο: «κεζνδνινγίεο έξεπλαο ζηελ εθπαίδεπζε». Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ φηη δελ
εθαξκφδνληαη νινθιεξσκέλα πνιηηηθέο νιηζηηθήο δηαρείξηζεο ησλ επηζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, νδεγψληαο ζε κε
επαξθή επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο.
Με αθνξκή: α) Παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο καζεηψλ ζε πνιιά δεκνηηθά ζρνιεία ηεο Ώλαηνιηθήο
Θεζζαινλίθεο. β) Πνιιέο ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο ησλ ζπιιφγσλ δηδαζθφλησλ, κε ζηφρν ηελ
αλεχξεζε ιχζεσλ ζε ζέκαηα πεηζαξρίαο ησλ καζεηψλ πνπ απαζρνινχλ ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. γ) Σελ
αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ιχζεσλ πνπ πξνηείλνληαη σο ηψξα θαη δ) Σελ έιιεηςε θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ θαη
ςπρνιφγσλ ζηα ζρνιεία, ε παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία έξρεηαη λα απνζαθελίζεη: 1) Σελ έλλνηα ηεο επηζεηηθήο
ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν. 2) Σελ έλλνηα ηνπ ξφινπ ηνπ δηεπζπληή ηεο εθπαηδεπηηθήο
κνλάδαο ζηε δηαρείξηζή ηεο. 3) Σελ έλλνηα ηεο νιηζηηθήο δηαρείξηζεο ησλ επηζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη 4) Να
θαηαγξάςεη δξάζεηο πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο.
Αεδνκέλνπ φηη έρνπλ πξνηαζεί κέηξα πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ, ηφζν ζε επίπεδν
ππνπξγείνπ παηδείαο θαη ζρνιηθψλ δηεπζχλζεσλ, φζν θαη ζε επίπεδν ζρνιείνπ θαη ηάμεο αμίδεη λα εξεπλεζεί, αλ
αλαιακβάλνπλ θαη εθαξκφδνπλ ζηνρεπκέλεο δξάζεηο, νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ ζηηο ζρνιηθέο ηνπο κνλάδεο.
ηελ εξγαζία πεξηγξάθεηαη ην ηζηνξηθφ θαη ε ζθνπηκφηεηα έξεπλαο, ηίζεληαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη νη
ζηφρνη, πξνζδηνξίδνληαη νη θχξηεο έλλνηεο ηνπ ζέκαηνο θαη ππνζηεξίδνληαη βηβιηνγξαθηθά, πεξηγξάθεηαη ε
κεζνδνινγία πνπ επηιέρηεθε, παξνπζηάδνληαη νη πίλαθεο κε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην
εξσηεκαηνιφγην, θαζψο θαη ν ζρνιηαζκφο ηνπο. Σέινο, παξαηίζεληαη ε βηβιηνγξαθία, ην εξσηεκαηνιφγην, πνπ
ήηαλ ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν ηεο έξεπλαο θαη ηα ηζηνγξάκκαηα.
Λέμεηο-θιεηδηά: επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά καζεηψλ, νιηζηηθή δηαρείξηζε επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο.
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ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΥΡΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΠΔ Β΄ ΔΠΗΠΔΓΟΤ ΣΖΝ
ΔΝΧΜΑΣΧΖ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ: Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΤ
ΝΟΜΟΤ ΣΡΗΚΑΛΧΝ

Εαξνχια Αξγπξψ,
Φνηηήηξηα,
Ώιεμάλδξεην Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο
Βπηβιέπνπζα Καζεγήηξηα
Ησάλλα ηκέιε

Πεξίιεςε
θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ επηπέδσλ αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΒ θαηά ηηο
εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο απφ εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ επηκφξθσζε ΐ‟ Βπηπέδνπ ζηηο ΣΠΒ.
Δ ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία απνηειεί έλα απφ ηα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ έληνλα ηελ
εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ηα ηειεπηαία έηε, θαζφηη φιν θαη πεξηζζφηεξεο δηεζλείο έξεπλεο αλαδεηθλχνπλ ηα νθέιε
ηεο ελζσκάησζεο ησλ ΣΠΒ ζηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή γηα ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη
γεληθφηεξα γηα ηνπο καζεηέο. Δ πξνβιεκαηηθή ηεο παξνχζαο έξεπλαο έγθεηηαη ζηα ρακειά πνζνζηά
ελζσκάησζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΒ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ
έρνπλ νινθιεξψζεη ην πξφγξακκα επηκφξθσζεο Ώ‟ επηπέδνπ, θαη ζπλεπψο θξίζεθε ζθφπηκν λα δηεξεπλεζεί ην
επίπεδν αμηνπνίεζεο απφ εθπαηδεπηηθνχο κε Βπηκφξθσζε ΐ‟ Βπηπέδνπ ζηηο ΣΠΒ. πγθεθξηκέλα, απφ ζπλνιηθφ
πιεζπζκφ 194 επηκνξθσκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ,κειεηήζεθε δείγκα 72 εθπαηδεπηηθψλ (Ν=72) πνπ ππεξεηνχλ ζε
ζρνιηθέο κνλάδεο Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ ηνπ λνκνχ Σξηθάισλ, σο πξνο ηε γεληθή ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζηε ζρνιηθή
ηάμε αιιά θαη ηελ επηκέξνπο αμηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ πξαθηηθψλ κε ρξήζε ΣΠΒ γηα εθπαηδεπηηθνχο ιφγνπο
εληφο θαη εθηφο ζρνιηθήο ηάμεο. Ώπφ ηελ έξεπλα πξνέθπςαλ ελδηαθέξνληα εξεπλεηηθά επξήκαηα, απφ ηα νπνία
αλαδείρζεθαλ πνιιαπιέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Σα κεγαιχηεξα επίπεδα ελζσκάησζεο ησλ
ΣΠΒ παξαηεξήζεθαλ ζε εθπαηδεπηηθνχο πιεξνθνξηθήο, έλα εχξεκα ην νπνίν δελ είλαη ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθφ
γηα ηε ζπλνιηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΒ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή, αθνχ ην κάζεκα ηεο πιεξνθνξηθήο έηζη θαη
αιιηψο βαζίδεηαη ζηηο ΣΠΒ. πκπεξαίλεηαη φηη ε αλαδήηεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ αμηνπνίεζε
ησλ ΣΠΒ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ καζεκάησλ ζα πξέπεη λα δηεπξπλζεί πέξα απφ ην επίπεδν
εμνηθείσζεο θαη εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πξνο εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ππνδνκή, ην
Ώλαιπηηθφ Πξφγξακκα θαη ηηο Κεληξηθέο Βθπαηδεπηηθέο Πνιηηηθέο.
Λέμεηο – Κιεηδηά: ΣΠΒ, Βπηκφξθσζε ΐ‟ Βπηπέδνπ ζηηο ΣΠΒ, Βθπαηδεπηηθφο, Σερλνινγία.
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ΥΟΛΗΚΖ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ: ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΠΟΤ ΣΖ ΓΗΑΜΟΡΦΧΝΟΤΝ ΣΑ ΔΠΑΛ

Ακεξάο Παλαγηψηεο
panosamiras@windowslive.com
Παπαδνπνχινπ Υαξίθιεηα
Cha.papadopoulou@gmail.com
Καιπίδεο Ησάλλεο
kalpidis@gmail.com

Σα ραξαθηεξηζηηθά́ πνπ δηαθξίλνπλκίαζρνιηθή́ κνλάδα θαη θαζνξίδνπλ ηελ
«αηκφζθαηξα» πνπ
επηθξαηεί́ κέζα ζ ‟ απηή́, ζπλζέηνπλ ην θιίκα ηεο κνλάδαο έ αιιηψο ηελ «θνπιηνχξα» ηεο. Θα ιέγακεφηη ε
θνπιηνχξα κηαο ζρνιηθήοκνλάδαο εήλαη ε εηθφλα ηνπ εαπηνχ́ ησλ ηδίσλ ησλ κειψλ ηεο
. Δ εμσηεξηθή́ ηεο
δηάζηαζεέρεη λα θάλεη κε ηελ αηζζεηηθή́ , θαη ηηο παξνρέο ηνπ ρψξνπ θαη ε εζσηεξηθή́ ε νπνίααπνηειεί́ θαη ηνλ
ππξήλα, αθνξά ηηο αλζξψπηλεοζρέζεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα.
θνπφ ηεο παξνχζαο έξεπλαοαπνηέιεζε ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ
ζρνιείσλ ΒΠΏΛζρεηηθά κε ηαθξηηήξηα πνπ δηακνξθψλνπλ ηε ζρνιηθή θνπιηνχξαζε απηνχο ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο θαζψο θαη ε επίδξαζε ησλ παξαγφλησλ θχιν, επηπιένλ ζπνπδέο θαη έηε
πξνυπεξεζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ,ζηε δηακφξθσζε ησλ παξαπάλσ απφςεσλ.
ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 89 ελεξγνί εθπαηδεπηηθνί (53 άλδξεο θαη 36 γπλαίθεο) πνπ απάληεζαλ ζε
ειεθηξνληθφ εξσηεκαηνιφγην, πνπ πεξηιάκβαλε 13 εξσηήζεηο νη νπνίεο ζπγθξνηνχζαλ ηνλ παξάγνληα
δηακφξθσζεο ηεο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο ζηα ΒΠΏΛ. Δ αλάιπζεέδεημεφηη ε εζσηεξηθή́ ζπλνρή́ έρεηπςειφ́
βαζκφ́ αμηνπηζηίαο (Cronbach's α=.896). Οη εξσηήζεηο αθνξνχζαλ ζηε ζεκαληηθφηεηα ησλ θξηηεξίσλ πνπ
θαζνξίδνπλ ηε δηακφξθσζε ηεο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο: 1) Αηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, 2) Βπηδφζεηο
καζεηψλ, 3) Βπηζπκία γηα βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, 4) Εθαλφηεηεο ηνπ δηεπζπληή, 5) Τιηθνηερληθή
ππνδνκή, 6) Καζαξηφηεηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, 7) Ώηζζεηηθή θαη αζθάιεηα ηνπ θηηξίνπ, 8) Φηινδνμίεο ηνπ
δηεπζπληή, 9) ρέζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηνλ δηεπζπληή , 10) Μαζεηνθεληξηθή αληίιεςε , 11) ρέζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ κεηαμχ ηνπο , 12) Φηινδνμίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 13) πκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ . Οη
απαληήζεηοδνζήθαλ ζε πεληαβάζκηα θιίκαθα Likert θαη βαζκνινγήζεθαλ απφ 1= θαζφινπ έσο 5= πάξα πνιχ.
Ώπφ ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θάλεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ησλ ΒΠΏΛ ζεσξνχλ
πνιχ ζεκαληηθάθαη ηα 13 θξηηήξηα πνπ δηακνξθψλνπλ ηε ζρνιηθή θνπιηνχξα ζε έλα ζρνιηθφ νξγαληζκφ.
Ώλαθνξηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηε δηακφξθσζε ησλ απφςεσλ, δελ δηαπηζηψζεθαλ ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο ην θχιν ηνπο θαη ηηο επηπιένλ ζπνπδέο πνπ έρνπλ. Ώληίζεηα, ηα έηε
πξνυπεξεζίαο ηνποεπηδξνχλ ζηε δηακφξθσζε δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ σο πξνο ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ
θξηηεξίσλ πνπ θαζνξίδνπλ ηε ζρνιηθή θνπιηνχξα.
Λέμεηο θιεηδηά
Απφςεηο, ΔΠΑΛ, ρνιηθή θνπιηνχξα, Κξηηήξηα δηακφξθσζεο, Δθπαηδεπηηθνί.
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ΜΗΑ ΥΟΛΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ERASMUS+ ΚΑ1 ΣΖ ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΡΟΦΤΓΧΝ

Σεξδάθε Μαξηάλλα
Φηιφινγνο 3νπ ΓΒΛ Δξαθιείνπ Κξήηεο
Τπεχζπλε Erasmus+

Σν 3ν ΓΒΝΕΚΟ ΛΤΚΒΕΟ ΔΡΏΚΛΒΕΟΤ ΚΡΔΣΔ πινπνηεί Βπξσπατθφ πξφγξακκα Βrasmus+ θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ εηψλ 2017-19 κε ηίηιν: « ινη ίδηνη φινη δηαθνξεηηθνί ζην δέληξν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο
γλψζεο».
Κπξίαξρα ζέκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ε δηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία ζηελ εθπαίδεπζε θαη ε εθπαίδεπζε
πξνζθχγσλ.
Οη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζηελ επηινγή απηψλ ησλ ζεκαηηθψλ αμφλσλ είλαη αθ‟ελφο νη ηξέρνπζεο πνιηηηθέο ,
νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζηηθέο εμειίμεηο πνπ αλαγθάδνπλ πιήζνο εηεξφθιεησλ νκάδσλ λα κεηαθηλνχληαη θαη αθ‟
εηέξνπ ε ζχλζεζε ηνπ αζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ ζρνιείσλ ( εθπαηδεπηηθνί, καζεηέο, γνλείο) πνπ έρνπλ
δηαθνξεηηθή θαηαγσγή θαη θνπιηνχξα θαη πνπ δηακνξθψλνπλ κηα εληειψο δηαθνξεηηθή εηθφλα γηα ην ειιεληθφ
ζρνιείν αιιά θαη ηελ ειιεληθή θνηλσλία γεληθφηεξα.
Οη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαθνξηθά κε ηνπο ζεκαηηθνχο ηνπ άμνλεο είλαη θπξίσο: ε γλσξηκία θαη ε απνδνρή
ηνπ δηαθνξεηηθνχ, ε αληηκεηψπηζε ησλ θνβηψλ θαη ησλ πξνθαηαιήςεσλ απέλαληη ζην μέλν θαη φ, ηη απηφ
θνκίδεη, ε εμάιεηςε ησλ δηαθξίζεσλ , ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ησλ απνθιεηζκψλ , ε ελεκέξσζε θαη ε ελζπλαίζζεζε
ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη πξφζθπγεο θαη νη κεηαλάζηεο ζην λέν
πεξηβάιινλ εγθαηάζηαζήο ηνπο είηε κφληκε είηε πξνζσξηλή είλαη απηή.
Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηαθηλήζεθαλ δέθα ( 10) εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ καο γηα λα
παξαθνινπζήζνπλ δνκεκέλα ζεκηλάξηα ζηελ Αηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία ζηελ εθπαίδεπζε (ΐαξθειψλε ηεο
Εζπαλίαο , Ώχγνπζηνο 2017) θαη γηα ηελ εθπαίδεπζε πξνζθχγσλ (Λεκεζφο ηεο Κχπξνπ , Μάξηηνο 2018), φπνπ
θαη επηζθεθζήθακε θέληξν ππνδνρήο θαη θηινμελίαο πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ ( αηηνχλησλ άζπιν) θαη
ελεκεξσζήθακε γηα ηνλ ηξφπν δηαβίσζεο θαη εθπαίδεπζήο ηνπο.
Μία εθπαηδεπηηθφο ηνπ ζρνιείνπ καο θαη κέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε θαηαγσγή απφ Οιιαλδία ήξζε ζε επαθή
κε νκάδα πξνζθχγσλ πνπ δηακέλνπλ ζηελ πφιε καο θαη ηεινχλ ππφ ηελ πξνζηαζία ηεο Όπαηεο Ώξκνζηείαο ηνπ
ΟΔΒ πξνζθέξνληαο ηηο ππεξεζίεο ηεο αθηινθεξδψο ζηελ εθκάζεζε μέλεο γιψζζαο ( Ώγγιηθήο) αιιά θαη
ειιεληθήο.
Γηα ην λέν ζρνιηθφ έηνο πιεξνθνξνχκαζηε φηη ην ζρνιείν ζα ππνδερζεί παηδηά πξνζθχγσλ αιιά δελ έρεη
δηεπθξηληζηεί αθφκε ν αξηζκφο ηνπο. Δ παξνπζία δε παηδηψλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ είλαη ζεκαληηθή.
Δ αιιειεπίδξαζε θαη ε « ζπλνκηιία» αλζξψπσλ θαη πνιηηηζκψλ κπνξεί λα κελ είλαη βέβαηα λέν θαηλφκελν
αιιά ζήκεξα αληηκεησπίδεη εληάζεηο θαη θνξπθψζεηο ιφγσ πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ πνπ
επεξεάδνπλ ζπλεηδήζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο, θαη θαηεπζχλνπλ ηηο αληηδξάζεηο ηεο θνηλήο γλψκεο.
Σν εξψηεκα είλαη θαηά πφζν κπνξνχκε λα αληηζηαζνχκε ζε απηά ηα ζπκθέξνληα πνπ είλαη παξάιιεια θαη ην
ζηνίρεκα πνπ θαινχκαζηε λα αληηκεησπίζνπκε ζηηο εχζξαζηεο ηζνξξνπίεο ηεο Βπξσδψλεο.
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Ζ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ: Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ ΝΟΖΜΟΤΝΖ ΚΑΗ ΣΧΝ
ΤΗΟΘΔΣΟΤΜΔΝΧΝ ΣΡΑΣΖΓΗΚΧΝ ΔΠΗΛΤΖ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΧΝ ΣΟ ΥΟΛΗΚΟ
ΠΛΑΗΗΟ

Κεθάια Δπκνξθία

ηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε
εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Βμεηάζηεθε ε επίδξαζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, ησλ
ρξεζηκνπνηνχκελσλ ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ ζην ζρνιηθφ πιαίζην θαη ησλ δεκνγξαθηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηθαλνπνίεζε. Οη ππφ κειέηε κεηαβιεηέο
επηιέρζεθε λα κειεηεζνχλ ηφζν ζπλεθηηκψληαο ηηο επηκέξνπο εθθάλζεηο ηνπο φζν θαη κε ζπλνιηθφ ηξφπν.
Βμεηάζηεθε επηπιένλ εάλ νη παξαπάλσ κεηαβιεηέο (ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, ζηξαηεγηθέο επίιπζεο
πξνβιεκάησλ )επεξεάδνπλ κε αλεμάξηεην ηξφπν ηελ εμαξηεκέλε (επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε) ή αλ
παξαηεξνχληαη ζρέζεηο δηακεζνιάβεζεο. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 152 ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνί
πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, νη νπνίνη απάληεζαλ ζε ηξία εξσηεκαηνιφγηα απηφ-αλαθνξάο θαη ηα δεδνκέλα
αλαιχζεθαλ κε ην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS. Υξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ην
Βξσηεκαηνιφγην Καηαγξαθήο ηεο Βπαγγεικαηηθήο Εθαλνπνίεζεο (Employee Satisfaction Inventory
Βπαγγεικαηηθήο Εθαλνπνίεζεο (Koustelios, 1991), ε Κιίκαθα πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο ησλ Wong & Law
(Wong & Law, 2002) θαη ε Κιίκαθα γηα Σξφπνπο Ώληηκεηψπηζεο Πξνβιεκάησλ (Cope Orientations to
Problems Experienced (COPE)) (Carver, Scheier, & Weintraub, 1989). ια ηα εξσηεκαηνιφγηα είραλ
πξνζαξκνζηεί ζε ειιεληθφ πιεζπζκφ. Βπίζεο, ζπιιέρζεθαλ δεκνγξαθηθά δεδνκέλα. Ώλαδείρζεθαλ ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο θαη πξνβιεπηηθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζε: α) δηαζηάζεηο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο
θαη ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θπξίσο απφ ην εξγαζηαθφ αληηθείκελν β) δηαζηάζεηο ηεο
ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη ζηε ρξήζε πξνζαξκνζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ,
θπξίσο κε έκθαζε ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο γ) ζηε ρξήζε ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο
πξνβιεκάησλ κε έκθαζε ζηε δηαρείξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ πηπρέο
ηεο εξγαζηαθήο ηνπο εκπεηξίαο. Ώπφ ηα δεκνγξαθηθά δεδνκέλα πνπ θαηαγξάθεθαλ κφλν ε ειηθία θαη ε
πξνυπεξεζία πξνέβιεπαλ ηε ρξήζε δπζπξνζαξκνζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο ςπρνπηεζηηθψλ
γεγνλφησλ. Παξαηεξήζεθαλ ζε ιίγεο πεξηπηψζεηο ζρέζεηο κεξηθήο δηακεζνιάβεζεο αλάκεζα ζε δηαζηάζεηο ηεο
ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη ζηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο ζηξαηεγηθέο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, σζηφζν ζηηο
πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο νη επηδξάζεηο ήηαλ αλεμάξηεηεο θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε πξνέβιεπε
αλεμάξηεηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο. Δ έξεπλα αλαδεηθλχεη ηε ζχλδεζε ηεο
ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη ησλ πξνζαξκνζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ κε ηελ
ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο θαη ηελ αμία ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ζεηηθήο
επαλαμηνιφγεζεο ησλ ςπρνπηεζηηθψλ γεγνλφησλ. Σα επξήκαηα ζπδεηηνχληαη ππφ ην πξίζκα ησλ εξεπλεηηθψλ
δεδνκέλσλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη δηεξεπλάηαη
ε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζήο ηνπο ζε δξάζεηο ππνζηήξημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηνλ ςπρνπαηδαγσγηθφ ηνπο ξφιν.
Λέμεηο-Κιεηδηά: Βπαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, ζηξαηεγηθέο
αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ, έξεπλα.
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ΟΗ ΣΠΔ ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ: ΥΡΖΖ, ΟΦΔΛΖ, ΔΜΠΟΓΗΑ

Διέλε Αγηάλλε,
θηιφινγνο,
κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα

Πεξίιεςε
Δ εηζαγσγή ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Βπηθνηλσληψλ (ΣΠΒ) ζηε Αεπηεξνβάζκηα Βθπαίδεπζε
είλαη κηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ μεθίλεζε ην 1983 θαη νινθιεξψζεθε ην 1998. Σα ηειεπηαία ρξφληα θαηαβιήζεθε
πξνζπάζεηα γηα ηνλ εμνπιηζκφ θαη εθζπγρξνληζκφ ηεο ηερληθήο ππνδνκήο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο ρψξαο
καο, εληνχηνηο παξαηεξνχληαη ειιείςεηο ηφζν ζηελ ππνδνκή φζν θαη ζε εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά.
Βπηπιένλ, ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, αλαγλσξίδνληαο ηε ζεκαζία ηεο επηκφξθσζεο
ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πινπνίεζε έλα ζχλνιν επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλγηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηελ
εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα. Σν 2002 μεθίλεζε ε επηκφξθσζεΏ΄ επηπέδνπ ζε βαζηθέο δεμηφηεηεο ησλ ΣΠΒ θαη
νινθιεξψζεθε ην 2008 κε ηε ζπκκεηνρή ελφο κεγάινπ πνζνζηνχ εθπαηδεπηηθψλ. ηε ζπλέρεηα αθνινχζεζε ε
επηκφξθσζε ΐ΄ επηπέδνπ, κε αληηθείκελν ηελ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαθηηθή πξάμε, πνπ
ζπλερίδεηαη κέρξη θαη ζήκεξα.
ΐαζηθή επηδίσμε ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη λα ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ
κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζθνπφο ηεο κειέηεο είλαη λα δηεξεπλεζεί, εάλ νη εθπαηδεπηηθνί ηεο
Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Βλφηεηαο Πηεξίαο ρξεζηκνπνηνχλ θαη ζε πνην βαζκφ ηηο ΣΠΒ
ζηελ θαζεκεξηλή δηδαθηηθή πξάμε θαη λα εληνπηζηνχλ ηα νθέιε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΒ θαζψο θαη ηα εκπφδηα γηα
ηελ έληαμή ηνπο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία.
Δ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2017 – 2018 ζε ζρνιεία φισλ ησλ ηχπσλ (Γπκλάζην,
Γεληθφ Λχθεην, ΒΠΏΛ, Βζπεξηλφ Γπκλάζην, Βζπεξηλφ Γεληθφ Λχθεην, Βζπεξηλφ ΒΠΏΛ) ηεο Αεπηεξνβάζκηαο
Βθπαίδεπζεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Βλφηεηαο Πηεξίαο. Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ε
πνζνηηθή κέζνδνο κε εξγαιείν ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ έλα αλψλπκν εξσηεκαηνιφγην κε εξσηήζεηο θιεηζηνχ
ηχπνπ. Σν δείγκα απνηέιεζαλ 332 εθπαηδεπηηθνί φισλ ησλ εηδηθνηήησλ. Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ
ρξεζηκνπνηήζεθε ην ινγηζκηθφ GNUPSPP, κε ηερληθέο αλάιπζεο ηελ πεξηγξαθηθή θαη επαγσγηθή κέζνδν.
Ώπφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ δηαπηζηψζεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί είλαη αξθεηά
εμνηθεησκέλνη κε ηηο ΣΠΒ, ηηο ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, αλ θαη ε ζπρλφηεηα ρξήζεο
πεξηνξίδεηαη ζε ιίγεο θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη ν παηδαγσγηθφο ηνπο ξφινοδελ αμηνπνηείηαη επαξθψο. Οη
εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ ζεκαληηθή θαη απαξαίηεηε ηελ έληαμε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαθηηθή πξάμε, θαζψο
δηεπθνιχλεη ην δηδαθηηθφ έξγν θαη πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, ηελ εκπινθή ηνπο ζην κάζεκα,
ηελ απηελέξγεηά ηνπο, βειηηψλεη ηηο καζεζηαθέο θαη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηέο ηνπο θαη ηε ζρνιηθή ηνπο
επίδνζε.
ΐαζηθά εκπφδηα γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ ΣΠΒ ζηεδηδαθηηθήθαη καζεζηαθή δηαδηθαζία αλαδείρζεθαλ ε
αλεπαξθήο πιηθνηερληθή ππνδνκή, ε απνπζία ηερληθήο θαη δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο, ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα
ζπνπδψλ, ν κεγάινο αξηζκφο καζεηψλ/ηξηψλ αλά ηκήκα, ε ειιηπήο επηκφξθσζε θαη γλψζεηο/δεμηφηεηεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, ε έιιεηςε εκπεηξίαο, ην αίζζεκα αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο, ε ειηθία, ηα ρξφληα ππεξεζίαο.
Λέμεηο-Κιεηδηά:Αεπηεξνβάζκηα Βθπαίδεπζε, ρξήζεΣΠΒ, νθέιε, εκπφδηα
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Διέλε Παπαδνπνχινπ
Φνηηήηξηα,
Ώιεμάλδξεην Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο
Βπηβιέπσλ Καζεγεηήο
νπιηάλα Καπίθε

ΠΔΡΗΛΖΦΖ
ηε παξνχζα εξγαζία γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα παξνπζηαζηεί ην ζέκα ηεο εγεζίαο ζρεηηθά κε ην ρψξν
ηεο εθπαίδεπζεο. θνπφο ηεο είλαη λα αλαδείμεη θαη λα θαηαγξάςεηο ηηο θαηαιιειφηεξεο ζηξαηεγηθέο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ή πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ γηα ηελ εθαξκνγή εγεζίαο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο
πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
Γηα ην ιφγν απηφ, πξαγκαηνπνηήζεθε πξσηνγελήο έξεπλα κε ηελ ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ ζε δείγκα
εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρνιεία ησλ δχν βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο, κε ζηφρν ηελ αλάδεημε ησλ απφςεσλ εθπαηδεπηηθψλ
γηα εγεζία, αιιά θαη ηνπο ηξφπνπο πνπ απηή ηειηθά αλαδεηθλχεηαη κέζα απφ ηηο δηνηθεηηθέο πξαθηηθέο ησλ
δηεπζπληψλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ.
Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ πσο σοπην δεκνθηιήο κέζνδνο επηινγήο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ζηελ
εθπαίδεπζε είλαη ε δηαδηθαζία ησλ γξαπηψλ εμεηάζεσλ θαη έπεηηα ε κνξηνδφηεζε ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ ησλ
ππνςεθίσλ. εκαληηθφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ γηα έλαλ απνηειεζκαηηθφ εγέηε ζε έλα δεκφζην ζρνιείν
αλαδεηθλχεηαη ε δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία. Ώθφκε, αλαδείρζεθε ε άπνςε φηη ε απνηειεζκαηηθή εγεζία δελ
είλαη ζέκα πλεπκαηηθνχ (θπζηθνχ) πξνηθηζκνχ. Ο εγέηεο δηεπζπληήο πξέπεη λα ελζαξξχλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
λα είλαη δεκηνπξγηθνί θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα. ζνλ αθνξά ηηο απφςεηο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ εγεζία, ε επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ζπζρεηίδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ην
βαζκφ πνπ ζεσξνχλ φηη ε απνηειεζκαηηθή εγεζία δελ είλαη ζέκα πλεπκαηηθνχ (θπζηθνχ) πξνηθηζκνχ θαη
εθπαίδεπζεο ή άζθεζεο.
Ώθφκε, ε δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία ζπζρεηίδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ην βαζκφ πνπ ζεσξνχλ φηη ν
εγέηεο δηεπζπληήο πξέπεη λα ελζαξξχλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα είλαη δεκηνπξγηθνί θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε
θαηλνηφκα. Βπηπιένλ, ε νξγαλσηηθή ηθαλφηεηα ζπζρεηίδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ην βαζκφ πνπ ζεσξνχλ
φηη ν εγέηεο δηεπζπληήο πξέπεη λα αζθεί επνηθνδνκεηηθή θξηηηθή ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ζπκβάιινληαο έηζη
ζηελ αλάπηπμε νιηθήο πνηφηεηαο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.Βπηπιένλ, ε δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία
ζπζρεηίδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ην βαζκφ πνπ ζεσξνχλ φηη ν εγέηεο δηεπζπληήο πξέπεη λα αζθεί
επνηθνδνκεηηθή θξηηηθή ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ αλάπηπμε νιηθήο πνηφηεηαο ηεο
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.
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νθία Διεπζεξηάδνπ,
Βθπαηδεπηηθφο Βηδηθήο Ώγσγήο
Αλαζηαζία Φάιηε,
Καζεγήηξηα,
Σκήκα Πξνζρνιηθήο Ώγσγήο,
Ώιεμάλδξεην ΣΒΕ Θεζζαινλίθεο

Πεξίιεςε
Ο φξνο ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εθθξάζεη ηελ «ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ λα
πξνζαξκνζηνχλ θαη λα επεκεξήζνπλ παξά ηηο δχζθνιεο εκπεηξίεο». Δ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα απνηειεί έλαλ
ζρεηηθά πξφζθαην ηνκέα έξεπλαο, πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα θαηαλφεζεο ησλ παξαγφλησλ πνπ βνεζνχλ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο λα παξακείλνπλ ζην επάγγεικά ηνπο, παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ. Καζψο ε ςπρηθή
αλζεθηηθφηεηα είλαη έλα αλαδπφκελν πεδίν έξεπλαο, θαίλεηαη πσο ππάξρνπλ ειάρηζηεο έξεπλεο πνπ εμεηάδνπλ
απεπζείαο ηελ αλζεθηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Μέζα ζην πιαίζην απηφ ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε
δηεξεχλεζε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ρσξίο ηελ παξεκβνιή
άιισλ κεηαβιεηψλ (π.ρ. ηνπ ζηξεο, ηεο θαηάζιηςεο, ηεο επαγγεικαηηθήο επεκεξίαο), θαη ε δηεξεχλεζε ηεο
ηθαλνπνίεζεο πνπ ιακβάλνπλ απφ ηε δσή ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ παξνχζα έξεπλα ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά
149 εθπαηδεπηηθνί ηεο Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (δάζθαινη θαη δαζθάιεο) πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηελ Ώηηηθή θαη
ηελ Κξήηε. Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ δχν εξσηεκαηνιφγηα ην πξψην εξσηεκαηνιφγην
αθνξά ηελ Κιίκαθα Εθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή, κέζσ ηεο νπνίαο επηδηψθεηαη λα ειεγρζεί ε ηθαλνπνίεζε πνπ
ιακβάλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απφ ηε δσή ηνπο θαη ην δεχηεξν εξσηεκαηνιφγην αθνξά
ηελ Κιίκαθα Ώλζεθηηθφηεηαο Connor- Davidson, κέζσ ηνπ νπνίνπ επηδηψθεηαη ε δηεξεχλεζε ηεο ςπρηθήο
αλζεθηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ εξγάδνληαη ζηα δεκνηηθά ζρνιεία ηεο ρψξαο. Ώπφ ηε δηεμαγσγή ηεο
έξεπλαο πξνέθπςε πσο ζε γεληθέο γξακκέο νη εθπαηδεπηηθνί ληψζνπλ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή ηνπο θαη πσο
δηαζέηνπλ πςειά πνζνζηά ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, δε βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή
ζπζρέηηζε ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ κε ηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα, αιιά θάλεθε πσο νη κφληκνη εθπαηδεπηηθνί
παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή ζε ζρέζε κε ηνπο αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο. Σέινο, απφ ηε
δηεξεχλεζε ηεο έλλνηαο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή θαη ηα
απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα νδήγεζαλ ζε πξνηάζεηο. Πξνηείλεηαη επηπιένλ δηεξεχλεζή ηνπ
παξφληνο ζέκαηνο, θαζφηη ζηε ρψξα καο είλαη πεξηνξηζκέλε ε ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε απηέο ηηο
κεηαβιεηέο θαη εηδηθφηεξα κε ηνλ ζπλδπαζκφ ηνπο. Ώθφκε, επεηδή νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο πεξηνξίδνληαη ζηε
δηεξεχλεζε ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δείγκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα
πξνηείλεηαη ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ εληζρχνπλ θαη πνπ
επεξεάδνπλ ηελ ςπρηθή ηνπο αλζεθηηθφηεηα.
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Δ εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ην δήηεκα ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζε Γεληθά
Βληαία Λχθεηα ηεο Απηηθήο Θεζζαινλίθεο. θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ησλ απφςεσλ ησλ δηεπζπληψλ
ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Απηηθήο Θεζζαινλίθεο πάλσ ζην δήηεκα ηεο ζρνιηθήο
επηζεηηθφηεηαο, δηφηη είλαη γλσζηφ φηη νη κέρξη ηψξα έξεπλεο ζπιιέγνπλ ζηνηρεία απφ ηνπο καζεηέο ή απφ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο θαη φρη απφ ηνπο δηεπζπληέο. πσο πεξηγξάθεηαη ζηε βηβιηνγξαθία ζπρλά νη δηεπζπληέο
αξλνχληαη λα ζπκκεηέρνπλ νη ίδηνη θαη ην ζρνιείν ηνπο ζε έξεπλα, θαη ζπλήζσο επηιέγνπλ λα ιχλνπλ ην ζέκα κε
ιαλζαζκέλν ηξφπν.Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ αθνξνχλ ζηελ ηθαλφηεηα εληνπηζκνχ ησλ κνξθψλ
ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εκπιεθφκελσλ, ηνπο ηξφπνπο πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο
ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ηε ζπλεξγαζία κε άιια θπζηθά πξφζσπα θαη θνξείο γηα ηελ αληηκεηψπηζε. Μέζα απφ εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο θαη αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ζπιιέρζεθαλ θαη αλαιχζεθαλ δεδνκέλα απφ 10 δηεπζπληέο.
Ώπφ ηελ αλάιπζε θάλεθε πσο νη δηεπζπληέο αλαγλσξίδνπλ θπξίσο ηε ιεθηηθή, ζσκαηηθή θαη δηαδηθηπαθή
κνξθή εθθνβηζκνχ. Βπίζεο έρνπλ άπνςε γηα ην πξνθίι ησλ εκπιεθφκελσλ, ηνπο παξάγνληεο θαη ηνπο ρψξνπο
εθδήισζεο ηνπ θαηλνκέλνπ. Ώλαθνξηθά κε ηελ πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε, νη δηεπζπληέο θαη ην πξνζσπηθφ
ιακβάλνπλ νξηζκέλεο δξάζεηο, σζηφζν ππάξρεη ε αλάγθε θαηάιιειεο επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ θαη
δηεπζπληψλ θαη ε δηακφξθσζε πιαηζίνπ γηα ηε δηαρείξηζε. Πνιιέο απφ ηηο δξάζεηο είλαη κεκνλσκέλεο θαη κε
ζπζηεκαηηθέο. Δ ζπλεξγαζία κε ηε καζεηηθή θνηλφηεηα θαη κε θνξείο είλαη βαζηθή κνξθή δξάζεο γηα ηε
δηαρείξηζε. Δ πξφιεςε έρεη ζεκαληηθή ζέζε ζην ιφγν ησλ δηεπζπληψλ θαη γηα νξηζκέλνπο είλαη ε βαζηθφηεξε
δξάζε γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ θαηλνκέλνπ. Γηα ην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο αλαθέξνπλ φηη: Αελ έρνπκε ηε δπλαηφηεηα
λα ζπλεξγαζηνχκε, γηα ηε δηαρείξηζε ελφο ηέηνηνπ πξνβιήκαηνο, κε άιιεο δνκέο. Οη δνκέο είλαη ειάρηζηεο. Δ
αλάγθε ζπλεξγαζίαο κε άιινπο θνξείο θαη δίθηπα είλαη απαξαίηεηε. Αελ είλαη εχθνιν λα δηαρεηξηζηνχλ
πεξηζηαηηθά ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, θαη πξέπεη λα ππάξρεη έλα ζεζκνζεηεκέλν πιαίζην, ην νπνίν λα είλαη πνιχ
νξαηφ κέζα ζην ζρνιείν, γηα λα αληηκεησπίζεη έλα ηέηνην θαηλφκελν....Βίλαη έλα πνιχ ζνβαξφ ζέκα, ην νπνίν,
ζην ζρνιείν δελ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε ηηο δνκέο πνπ ππάξρνπλ απηήλ ηε ζηηγκή.
Σα δεδνκέλα, αλ θαη κε γεληθεχζηκα ιφγσ ηεο θχζεο ηεο κεζνδνινγίαο, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ππνζηεξίδνπλ
πξνεγνχκελα δηεζλή θαη ειιεληθά δεδνκέλα.
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Σζαγθαιίδνπ Υξπζάλζε

Σα ηειεπηαία ρξφληα ζηε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία κεηά ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ζεζκνχ ηεο νηθνγέλεηαο, δίλεηαη
ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ζεζκνχ ηνπ ζρνιείνπ. Ο πνιπζήκαληνο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
ζπλερψο δηεξεπλάηαη θαη ηνλίδεηαη ε επηξξνή ηνπ ζηε ζχλδεζε ηνπ καζεηή κε ην ζρνιείν απφ δηάθνξεο απφςεηο:
oη καζεηέο έρνπλ ηελ αλάγθε λα αηζζάλνληαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί ελδηαθέξνληαη γηα απηνχο, κπνξνχλ λα ηνπο
βνεζήζνπλ ζηελ ιήςε ζεκαληηθψλ απνθάζεσλ θαη ε ζπλεξγαζία καδί ηνπο ζα έρεη απνηέιεζκα ζηε βειηίσζε
ησλ ζρνιηθψλ θαη αξγφηεξα ησλ αθαδεκατθψλ ηνπο επηδφζεσλ. Δ ζπκκεηνρή ζην ζρνιείν (engagement in
school) είλαη γεληθφηεξα πξνγλσζηηθφο παξάγνληαο γηα κηα πγηή αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο (Klem &
Conell, 2004).
Ο βαζηθφο ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηηο
πεξηπηψζεηο θαηαζιηπηηθψλ εθδειψζεσλ ησλ εθήβσλ. Δ δηεξεχλεζε απηή γίλεηαη κέζσ ηεο εμέηαζεο θάπνησλ
βαζηθψλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη κε ηηο πεξηπηψζεηο
παξαπνκπήο ησλ εθήβσλ καζεηψλ ζε εηδηθφ ςπρηθήο πγείαο, φηαλ εκθαλίδνπλ θαηαζιηπηηθέο εθδειψζεηο. Σα
ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα είλαη, ζπλνπηηθά, ηα εμήο: 1) Σεξείηαη ζε γεληθφ
επίπεδν απφ ηελ κεξηά ησλ εθπαηδεπηηθψλ κηα ζηάζε νπδεηεξφηεηαο θαη επηθχιαμεο, σο πξνο ηελ αλαγλψξηζε
ησλ ζπκπησκάησλ σο θαηαζιηπηηθά ζεκάδηα. 2) Έλα αθφκε ζεκαληηθφ εχξεκα, είλαη φηη ν βαζκφο αλαγλψξηζεο
κηαο εθδήισζεο σο θαηαζιηπηηθήο δελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθφο ηνπ αλ ζα γίλεη παξαπνκπή ζε εηδηθφ. 3) Οη
εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ θάλεη γεληθή επηκφξθσζε λα κελ παξαπέκπνπλ, ηνπιάρηζηνλ ζηελ πεξίπησζε
εθδήισζεο λεπξηθφηεηαο θαη άγρνπο, ελψ εθείλνη πνπ δελ έρνπλ θάλεη γεληθή επηκφξθσζε, λα παξαπέκπνπλ. 4)
ε φιεο ζρεδφλ ηηο θαηαζιηπηηθέο εθδειψζεηο ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηιέγεη λα θάλεη ελ ηέιεη
παξαπνκπή, εθηφο απφ ηηο εθδειψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θεθαιφπνλν, ην ζηνκαρφπνλν, ηελ αδηαζεζία θαη
ηελ απφηνκε αιιαγή βάξνπο. 5) ρεηηθά κε ην ζεζκηθφ πιαίζην, ε ζπρλφηεξε ηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη λα
γλσξίδνπλ ηη πξνβιέπεη.
Klem, A. & Conell, J. (2004). Relationships Matter: Linking Teacher Support to Student Engagement and
Achievement. Journal of School Health: 74 (7): 262-273.
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