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Πεξίιεςε
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο απνηειεί ε δηνίθεζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα, ηα ζπζηήκαηα δηνίθεζεο ησλ
ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Γηα ην ιφγν απηφ θξίζεθε απαξαίηεην αξρηθά λα δηεξεπλεζνχλ νη
βαζηθέο έλλνηεο θαη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο
νξγάλσζεο θαη ηεο δηνίθεζεο ελψ, ζηε ζπλέρεηα κειεηψληαη ηα δηνηθεηηθά κνληέια
ηεο εθπαίδεπζεο, αιιά θαη ε έλλνηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο.
Πην ζπγθεθξηκέλα, γίλεηαη αλαθνξά ζηελ έλλνηα ηεο εγεζίαο θαη κειεηψληαη
ηα κνληέια πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζηε δηνηθεηηθή επηζηήκε, φπσο απηά εθαξκφδνληαη
ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ελψ, ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηνπο ηχπνπο ηεο
εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο.
Χζηφζν, θαζψο ην βαζηθφ αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο
απνηεινχλ ηα ζπζηήκαηα δηνίθεζεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, θξίζεθε ζθφπηκν λα
γίλεη αλαθνξά ζηε ζχγρξνλε ζρνιηθή κνλάδα, φπσο απηή δηακνξθψλεηαη ζήκεξα θαη
ζηηο ηάζεηο πνπ επηθξαηνχλ δηεζλψο. Παξάιιεια, θξίζηκν παξάγνληα απνηειεί ε
έλλνηα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη γηα ην ιφγν απηφ, δηεξεπλάηαη ε έλλνηα ηνπ
απνηειεζκαηηθνχ ζρνιείνπ, φπσο έρεη δηαηππσζεί απφ πνιινχο εξεπλεηέο αιιά θαη νη
θξηηηθέο πνπ έρεη δερζεί.
Δπίζεο, θξίζεθε ζθφπηκν λα κειεηεζεί ν ηξφπνο δηαρείξηζεο ησλ αιιαγψλ θαη
ε εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ ζηε ζχγρξνλε ζρνιηθή κνλάδα. ηα πιαίζηα απηά,
πξαγκαηνπνηείηαη εξεπλεηηθή κειέηε πνπ αθνξά ζηελ εηζαγσγή θαη ηελ πηνζέηεζε
ζπγθεθξηκέλεο θαηλνηνκίαο, ε νπνία ζηελ παξνχζα εξγαζία είλαη ε εηζαγσγή θαη ε
πηνζέηεζε ηεο ελδνυπεξεζηαθήο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε κία ζρνιηθή
κνλάδα.
Σέινο πξαγκαηνπνηείηαη πεξηγξαθηθή θαη επαγσγηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε
πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ νη απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα θάζε εξψηεζε
θαζψο θαη γηα λα ζπγθξηζεί ε άπνςε ηνπο ζε ζρέζε κε ην ζρνιείν ζην νπνίν
δηδάζθνπλ. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο θαίλεηαη πσο ππάξρεη ζηαηηζηηθά
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ζεκαληηθή δηαθνξά ηεο ηηκήο ηνπ θάζε δείθηε ζε ζρέζε κε ην είδνο ηνπ ζρνιείνπ ζην
νπνίν αλήθνπλ.
Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηε δηεμαγσγή γεληθψλ ζπκπεξαζκάησλ αιιά
θαη ηε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν εηζαγσγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο
αιιαγήο ζηελ παξνχζα ζρνιηθή κνλάδα.

Abstract

Object of this thesis is the management of educational units and more
specifically, of schools management systems. For this reason it was necessary first to
investigate the basic concepts and the theoretical background associated with the
concept of organization and administration and then the administrative models of
education are studied, but also the concept of educational administration.
In particular, reference is made to the concept of leadership and studied
models developed in management science as applied in education while emphasis is
placed on the types of educational leadership.
However, as the main object of this thesis are the schools of management
systems, appropriate to refer to the modern school unit, as it is formed today and the
trends prevailing internationally. At the same time, a critical factor is the concept of
efficiency and therefore, the concept of effective school investigated, as formulated
by many researchers and critics that accepted.
Also, it was considered appropriate to consider how the management of
change and innovation in modern school unit. In this context, is carried out a research
study on the introduction and adoption of specific innovation, which in this work is
the introduction and adoption of in-service training of teachers in a school unit.
Finally it is being done descriptive and inferential statistics analysis to explore
the views of participants for each question and to compare their opinion with respect
to the school in which they teach. The results of the analysis there seems statistically
significant difference in the price of each indicator in relation to the type of school
they belong to.
This thesis is being completed by conducting general conclusions and making
proposals in which the introduction of a specific change can work in the present
school unit.
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Δηζαγσγή
Οριζμός ηοσ Θέμαηος
Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ θαη απφ ηνλ ηίηιν ηεο εξγαζίαο, ην ζέκα ηεο
παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ηα απνηειεζκαηηθά ζπζηήκαηα δηνίθεζεο ησλ
ζρνιηθψλ κνλάδσλ.
Όπσο νη επηρεηξήζεηο, έηζη θαη νη εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο θαη νη νξγαληζκνί
έξρνληαη ζε αιιειεπίδξαζε κε ην εμσηεξηθφ ηνπο πεξηβάιινλ θαη επεξεάδνληαη απφ
απηφ. πλεπψο, ε έλλνηα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο κέζα απφ ηελ πηνζέηεζε θαη ηελ
εθαξκνγή δηνηθεηηθψλ κνληέισλ, αιιά θαη ε εηζαγσγή θαη ε πηνζέηεζε αιιαγψλ
ζηελ εθπαίδεπζε απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε, γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ
ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζηηο ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο ηνπ εμσηεξηθνχ ηνπο
πεξηβάιινληνο αιιά θαη ηεο θνηλσλίαο.
Ζ παξνχζα κειέηε πξνζεγγίδεη ηφζν ηελ έλλνηα ηεο δηνίθεζεο ζηα πιαίζηα
ελφο εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ, φζν θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ζε κία ζρνιηθή κνλάδα, αιιά θαη ηελ εηζαγσγή αιιαγψλ θαη
θαηλνηνκηψλ ζε απηέο.
Γηα ην ιφγν απηφ, θξίζεθε ζθφπηκν λα αλαπηπρζεί αξρηθά ην ζεσξεηηθφ
ππφβαζξν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο ηε δηνίθεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη λα
δηεξεπλεζνχλ βαζηθνί νξηζκνί θαη έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπαηδεπηηθή
δηνίθεζε, ηα δηνηθεηηθά κνληέια ζηελ εθπαίδεπζε, αιιά θαη ηηο βαζηθέο δηνηθεηηθέο
ιεηηνπξγίεο ζε έλαλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξαγκαηνπνηεζεί
εξεπλεηηθή κειέηε ζρεηηθά ηελ εηζαγσγή κηαο ζπγθεθξηκέλεο θαηλνηνκίαο ζε κία
ζρνιηθή κνλάδα, έηζη ψζηε λα δηεξεπλεζνχλ ηα επίπεδα αιιαγήο, αιιά θαη νη
αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ πινπνίεζε αιιαγψλ ζε κία εθπαηδεπηηθή κνλάδα.

κοπός ηης Γιπλωμαηικής Δργαζίας
θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη λα κειεηήζεη ηα βαζηθά
ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνχλ ζηε δηνίθεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ θαη λα
δηεξεπλήζεη ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο αιιά θαη
ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο εηζαγσγήο αιιαγψλ θαη θαηλνηνκηψλ.
7

Αποτελεςματικα Συςτήματα Διοίκηςησ και Διαχείρηςησ Σχολικών Μονάδων

Πξσηαξρηθφο ζηφρνο είλαη λα δηεξεπλεζεί θαη λα κειεηεζεί ην ζεσξεηηθφ
ππφβαζξν ζρεηηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε ελψ, επηκέξνπο ζηφρνη είλαη ε
κειέηε ησλ δηνηθεηηθψλ κνληέισλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη παξάιιεια νη βαζηθνί ηχπνη
ηεο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο, αιιά θαη ε δηεξεχλεζε ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε θαη ηελ
εηζαγσγή αιιαγψλ θαη θαηλνηνκηψλ ζηηο ζχγρξνλεο ζρνιηθέο κνλάδεο.
Παξάιιεια, ζηφρν ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο απνηειεί ε κειέηε ησλ
παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο. Γηα ην
ιφγν απηφ, θξίζεθε ζθφπηκν λα πξαγκαηνπνηεζεί έξεπλα ζε ζρνιηθέο κνλάδεο κε
ζηφρν λα εμεηάζεη ηε ζεκαληηθφηεηα ηξηψλ βαζηθψλ παξαγφλησλ νη νπνίνη είλαη: (α)
ν ηξφπνο νξγάλσζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, (β) ν ηξφπνο δηνίθεζεο ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο θαη ηέινο (γ) ε δηαρείξηζε θαη ε αμηνπνίεζε ησλ κέζσ θαη ησλ δηαζέζηκσλ
πφξσλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα.

ημανηικόηηηα ηοσ Θέμαηος
Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο απνηειεί έλα ηδηαίηεξα
ζεκαληηθφ ζέκα θαη ρξήζηκν εξγαιείν γηα πνιινχο ιφγνπο, κε θπξηφηεξνπο:
Σελ απφθηεζε εκπεξηζηαησκέλσλ γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηε δηνίθεζε θαη ηελ
νξγάλσζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, αιιά θαη ηα δηνηθεηηθά κνληέια ζηελ εθπαίδεπζε
Σελ θαηαλφεζε βαζηθψλ ελλνηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε θαη
ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα δηνηθεηηθά κνληέια εθαξκφδνληαη ζηελ εθπαίδεπζε
Σε κειέηε ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο ζχγρξνλεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο φπσο απηή δηακνξθψλεηαη ζήκεξα ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο
Σε δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαρείξηζε θαη εηζαγσγή
αιιαγψλ θαη θαηλνηνκηψλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, αιιά θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ
κπνξεί λα ηηο επεξεάζνπλ

Περιοριζμοί ηης έρεσνας
Οη πεξηνξηζκνί ζηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο
εληνπίδνληαη θπξίσο ζηελ έιιεηςε πξφζθαησλ εξεπλψλ πνπ λα ζρεηίδνληαη κε ηα
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ζχγρξνλα

κνληέια

δηνίθεζεο

ησλ

εθπαηδεπηηθψλ

κνλάδσλ,

φπσο

απηά

δηακνξθψλνληαη ζήκεξα, ρσξίο απηφ σζηφζν λα απνηειέζεη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ
πεξηνξηζκφ. ε φηη αθνξά ην εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο δελ ππήξμαλ
ζεκαληηθνί πεξηνξηζκνί.

Γομή ηης Δργαζίας
Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία απνηειείηαη απφ δχν κέξε, ηα νπνία
αλαπηχζζνληαη ζπλνιηθά ζε πέληε θεθάιαηα. ην πξψην κέξνο, πξαγκαηνπνηείηαη
ζεσξεηηθή επηζθφπεζε κε θεληξηθφ ζέκα ηελ έλλνηα ηεο δηνίθεζεο θαη ηεο εγεζίαο
ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. Έηζη, ζην πξψην θεθάιαην απνζαθελίδνληαη βαζηθέο έλλνηεο,
φπσο είλαη ε έλλνηα ηεο δηνίθεζεο θαη ηεο νξγάλσζεο ελψ παξάιιεια, γίλεηαη
αλαθνξά ζηελ έλλνηα θαη ην πεξηερφκελν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο θαη ηνπ
ζρνιείνπ. ην θεθάιαην απηφ κειεηψληαη παξάιιεια ε δηάξζξσζε ηεο ειιεληθήο
εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο αιιά θαη ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ
ζχζηεκα, φπσο νξίδεηαη απφ ηε ζρεηηθή λνκνζεζία.
ην δεχηεξν θεθάιαην, δηεξεπλάηαη ε έλλνηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο θαη
αξρηθά γίλεηαη αλαθνξά ζην κνληέια ηεο ζπγθεληξσηηθήο θαη απνθεληξσηηθήο
εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο. ηε ζπλέρεηα κειεηάηαη ην γξαθεηνθξαηηθφ κνληέιν θαη ην
κνληέιν ηεο επηζηεκνληθήο δηνίθεζεο φπσο απηά εθαξκφδνληαη ζην ρψξν ηεο
εθπαίδεπζεο. ην θεθάιαην απηφ, γίλεηαη επίζεο αλαθνξά ζηε έλλνηα ηεο ζρνιηθήο
εγεζίαο θαη αλαθέξνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαη νη βαζηθνί ηχπνη εγεζίαο ζηελ
εθπαίδεπζε.
ηε ζπλέρεηα, ζην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηε ζχγρξνλε ζρνιηθή
κνλάδα φπσο αχηε έρεη δηακνξθσζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε παγθφζκην επίπεδν.
Έηζη, δηεξεπλψληαη αξρηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζχγρξνλεο ζρνιηθήο κνλάδαο ελψ
θξίζεθε ζθφπηκν ζηελ ηειεπηαία ελφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ λα γίλεη αλαθνξά ζηελ
έλλνηα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηηο ζχγρξνλεο ζρνιηθέο κνλάδεο.
ην

ηέηαξην

θεθάιαην

ηεο

παξνχζαο

δηπισκαηηθήο

εξγαζίαο

πξαγκαηνπνηείηαη εξεπλεηηθή κειέηε, πνπ αθνξά ζηελ εηζαγσγή θαη ηελ πηνζέηεζε
ζπγθεθξηκέλεο θαηλνηνκίαο, ε νπνία ζηελ παξνχζα εξγαζία είλαη ε εηζαγσγή θαη ε
πηνζέηεζε ηεο ελδνυπεξεζηαθήο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε κία ζρνιηθή
κνλάδα.
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ην πέκπην θεθάιαην θξίζεθε ζθφπηκν λα πξαγκαηνπνηεζεί έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζχκθσλα κε ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ.
Έηζη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θιήζεθε λα απαληήζεη ζε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ
ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη νξγάλσζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηελ νπνία εξγάδνληαη
αμηνινγψληαο δείθηεο νη νπνίνη είλαη: ε δηακφξθσζε θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζρνιηθνχ
πξνγξάκκαηνο, ν ζπληνληζκφο ηεο ζρνιηθήο δσήο, ε δηαρείξηζε θαη ε αμηνπνίεζε ησλ
κέζσλ θαη ησλ πφξσλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Καηά ζπλέπεηα, ζην θεθάιαην απηφ,
πξαγκαηνπνηείηαη ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ δηαλεκήζεθαλ.
Αξρηθά γηα θάζε κηα εξψηεζε παξάγεηαη πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζηνλ νπνίν
θαηαγξάθεηαη ε άπνςε ησλ ζπκκεηερφλησλ, ελψ ζε δεχηεξε θάζε νη εξσηήζεηο απηέο
νη νπνίεο απνηεινχλ ηξείο δείθηεο ζπγθξίλνληαη ζε ζρέζε κε ην ζρνιείν ζην νπνίν
εξγάδεηαη θάζε ζπκκεηέρνληαο.
Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηε δηεμαγσγή γεληθψλ ζπκπεξαζκάησλ αιιά
θαη ηε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ.

10

Αποτελεςματικα Συςτήματα Διοίκηςησ και Διαχείρηςησ Σχολικών Μονάδων

Κεθάιαην 1ν – Βαζηθέο Έλλνηεο – Θεσξεηηθφ Υπφβαζξν

1.1. Η έλλνηα θαη ην πεξηερφκελν ηεο «Οξγάλσζεο»
Ζ έλλνηα ηεο νξγάλσζεο έρεη απαζρνιήζεη θαη έρεη κειεηεζεί απφ πνιινχο
επηζηεκνληθνχο θιάδνπο θαη νπζηαζηηθά αλαθέξεηαη ζηε ζπλεξγαζία δχν ή θαη
πεξηζζνηέξσλ αηφκσλ γηα ηελ επίηεπμε θάπνηνπ ζθνπνχ. Δηπκνινγηθά ν φξνο
«νξγάλσζε» πξνέξρεηαη απφ ην ξήκα νξγαλψλσ ην νπνίν ζεκαίλεη «ηαθηνπνηψ ηα
κέξε ελφο ζπλφινπ, ψζηε λα ιεηηνπξγεί θαλνληθά θαη απνηειεζκαηηθά» (Αλδξένπ θαη
Παπαθσλζηαληίλνπ, 1994).
Ζ νξγάλσζε απνηειεί έλα θνηλσληθφ θαηλφκελν θαη αλαθέξεηαη ζηε ζχλδεζε
θαη ηελ αιιειεμάξηεζε ησλ δνκψλ ελφο ζπζηήκαηνο γηα ηελ επηηπρία ελφο
αληηθεηκεληθνχ ζθνπνχ. ηε δηνηθεηηθή επηζηήκε ζπρλά ε έλλνηα ηεο νξγάλσζεο
νξίδεηαη σο «ε θαηάιιειε δηάξζξσζε δηαθφξσλ επηκέξνπο ζπληειεζηψλ θαη ηελ
θαηάιιειε δηαζχλδεζή ηνπο κε βαζηθή επηδίσμε ηελ θαιχηεξε δπλαηή επίηεπμε ελφο
πξνθαζνξηζκέλνπ αληηθεηκεληθνχ ζθνπνχ» (Μπνπξαληάο, 2002).
ην ρψξν ηεο

Οξγαλσηηθήο

Δπηζηήκεο

ε

έλλνηα ηεο

νξγάλσζεο

παξνπζηάδεηαη σο κία ηξηπιή ζεψξεζε:
α) Χο ελέξγεηα ή ιεηηνπξγία, ε νπνία εθθξάδεη ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο νξγάλσζεο θαη
ηεο ξχζκηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο ζπζηήκαηνο ή ζπλφινπ αλζξψπσλ πνπ επηδηψθνπλ
έλα ζηφρν. Βάζεη απηήο ηεο ζεψξεζεο ε νξγάλσζε έρεη κία ξπζκηζηηθή ππφζηαζε, ε
νπνία αλαθέξεηαη ζηελ νξζνινγηθή νξγάλσζε ησλ δνκψλ, ηεο ξνήο ησλ
πιεξνθνξηψλ θαη ησλ κέζσλ, έηζη ψζηε λα ππάξρεη ηζνξξνπία ζην ζχζηεκα.
Παξάιιεια, ε ξπζκηζηηθή ππφζηαζε ηεο νξγάλσζεο αλαθέξεηαη θαη ζηηο ζρέζεηο πνπ
δεκηνπξγνχληαη αλάκεζα ζηα κέιε κηαο νκάδαο αλζξψπσλ πνπ επηδηψθνπλ θνηλνχο
ζθνπνχο, αιιά θαη ζηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ παξαρψξεζε επζχλεο θαη εμνπζίαο
κεηαμχ ηνπο (αΐηεο, 2008).
β) Χο ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο νξγάλσζεο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε
θαηάξηηζε ελφο νξγαλνγξάκκαηνο, ην νπνίν είλαη απαξαίηεην γηα ηνλ θαζνξηζκφ θαη
ηελ αλάζεζε θαζεθφλησλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ζέζεσλ εξγαζίαο (αΐηεο, 2008).
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γ) Χο νξγαληζκφο θαη σο νληφηεηα, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα κία ζρνιηθή κνλάδα,
έλα λνζνθνκείν, θιπ, ην νπνίν ελεξγεί ζηνλ θνηλσληθφ ρψξν. Τπφ απηήλ ηελ
ζεψξεζε

δηαθξίλνληαη

ζαθψο

νη

αληηθεηκεληθνί

ζθνπνί

ηεο

νξγάλσζεο,

ε νξγαλσηηθή δνκή θαη ην έκςπρν πιηθφ πνπ ελεξγνπνηεί ηνλ νξγαληζκφ (Αλδξένπ
θαη Παπαθσλζηαληίλνπ, 1994).
Οη νξγαλψζεηο σο νληφηεηεο ή νξγαληζκνί παξνπζηάδνπλ νξηζκέλα θνηλά
ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ζχκθσλα κε ηνλ αΐηε (2008) είλαη:


Οη άλζξσπνη, νη νπνίνη θαηέρνπλ ην ζεκαληηθφηεξν ξφιν γηα ηελ επηηπρία ή

ηελ απνηπρία κηαο θνηλήο πξνζπάζεηαο θαη απνηεινχλ ην πιένλ δπλακηθφ ζηνηρείν
ζηνλ νξγαλσζηαθφ ρψξν κε αλάγθεο, ζπλήζεηεο, βνχιεζε θαη θίλεηξα


Οη αληηθεηκεληθνί ζθνπνί, ηνπο νπνίνπο νη νξγαλψζεηο πξνζπαζνχλ λα

επηηχρνπλ θαζψο, ε επίηεπμε ζηφρσλ απνηειεί θαη ην ιφγν ζπγθξφηεζεο ησλ
νξγαλψζεσλ


Ζ νξγαλσηηθή δνκή, ε νπνία θαζνξίδεηαη απφ ηηο αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο κηαο

νξγάλσζεο θαη βάζεη ηεο νπνίαο θαζνξίδνληαη νη γξακκέο εμνπζίαο θαη επηθνηλσλίαο
ησλ κειψλ ηεο θαη ηαπηφρξνλα επηδηψθεηαη ν ζπληνληζκφο φισλ ησλ επηκέξνπο
δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηεο νξγάλσζεο. Ζ νξγαλσηηθή
δνκή είλαη δπλακηθή θαη πξνζαξκφδεηαη κε ηηο εθάζηνηε αιιαγέο πνπ πξνέξρνληαη
απφ ην εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ νξγαληζκνχ
Παξάιιεια, νη νξγαλψζεηο ππφ ηελ έλλνηα ηνπ νξγαληζκνχ ή ηεο νληφηεηαο
κπνξεί λα δηαθξηζνχλ ζε δχν κνξθέο: ηελ ηππηθή ή επίζεκε νξγάλσζε (Formal
Organization) θαη ηελ άηππε ή αλεπίζεκε νξγάλσζε (Informal Organisation)
(Μπνπξαληάο, 2002).
χκθσλα κε ηνλ Εαβιαλφ (1998), ε ηππηθή ή επίζεκε νξγάλσζε απνηειεί
«κία δηνηθεηηθή ζρεδίαζε πνπ πξνυπνζέηεη ζθνπνχο, πνιηηηθή θαη πξνγξάκκαηα θαη
δείρλεη ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο ζρέζεηο αλάκεζα ζηηο ζέζεηο πνπ ππάξρνπλ ζηελ
νξγάλσζε θαη ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο ζέζεηο απηέο, ρσξίο λα
αλαθέξνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα άηνκα». Αληίζηνηρα, άιινη κειεηεηέο ζεσξνχλ πσο
βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηππηθήο νξγάλσζήο απνηεινχλ νη ζπλεηδεηέο ελέξγεηεο
δχν ή πεξηζζνηέξσλ αηφκσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ
θαζνξηζηεί (αΐηεο, 2008).
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Γίλεηαη ινηπφλ αληηιεπηφ πσο ε ηππηθή νξγάλσζε παξνπζηάδεη δχν βαζηθά
ραξαθηεξηζηηθά: ηε ζπλεηδεηή ζπλεξγαζία ησλ κειψλ ηεο θαη ηελ χπαξμε θάπνηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ. Σέινο, λα αλαθέξνπκε πσο ζχκθσλα κε ηνλ αΐηε (2008), ν
ιφγνο δεκηνπξγίαο ησλ ηππηθψλ νξγαλψζεσλ είλαη ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ε
νπνία επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηελ εμεηδίθεπζε ηεο εξγαζίαο, ε ζπλδπαζκέλε δξάζε
θαη νη ζπιινγηθέο απνθάζεηο αιιά θαη νη πεξηνξηζκέλνη δηαζέζηκνη πφξνη ελψ,
ζχκθσλα κε ηε βαζηθή νηθνλνκηθή ζεψξεζε κία ηππηθή νξγάλσζε ζα είλαη
απνηειεζκαηηθή, αλ ε πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο επηηεπρζεί κε ην ιηγφηεξν δπλαηφ
θφζηνο θαη ηηο ιηγφηεξεο ζπζίεο (Μπνπξαληάο, 2002).
Χζηφζν, νη άλζξσπνη ζπρλά ζρεκαηίδνπλ κηθξέο νκάδεο θαη αλαπηχζζνπλ
θνηλσληθέο ζρέζεηο, γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπο. Οη
νκάδεο απηέο απνηεινχλ ηηο άηππεο νξγαλψζεηο θαη ππάξρνπλ εληφο θάζε ηππηθήο
νξγάλσζεο ελψ, κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ είηε ζεηηθά, είηε αξλεηηθά ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ηππηθήο νξγάλσζεο. χκθσλα κε ηνπο Αλδξένπ θαη
Παπαθσλζηαληίλνπ (1994), ε άηππε νξγάλσζε αλαθέξεηαη ζε εθείλεο ηηο θνηλσληθέο
αιιειεπηδξάζεηο, νη νπνίεο πνπ δελ έρνπλ θνηλφ ή ζπλεηδεηά ζπληνληδφκελν ζθνπφ.
Οη άηππεο νξγαλψζεηο, ζε αληίζεζε κε ηηο ηππηθέο, δε δηαζέηνπλ δνκή νχηε
θαλφλεο θαη θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο αληηζέησο, ζηεξίδνληαη ζην ζπλαηζζεκαηηθφ
ζηνηρείν θαη ζε άηππνπο θαλφλεο (Υαηδεπαληειή, 1999). Οη ιφγνη δεκηνπξγίαο ησλ
άηππσλ νξγαλψζεσλ ζχκθσλα κε ηνλ αΐηε (2008) είλαη:


Ζ ηθαλνπνίεζε ηνπ θνηλσληθνχ αηζζήκαηνο, ε νπνία επηηπγράλεηαη κέζα απφ

θηιίεο θαη θνηλσληθέο ζρέζεηο, αιιά θαη κέζα ηελ θαζεκεξηλή επαθή ζην ρψξν
εξγαζίαο κε άιια άηνκα,


Οη θνηλνί ζηφρνη θαζψο κέζσ ηεο άηππεο νξγάλσζεο επηδηψθνληαη θνηλά

ζπκθέξνληα


Ζ ηαχηηζε αληηιήςεσλ, αλάινγα κε ηελ ειηθία, ηα ελδηαθέξνληα, ηε

κφξθσζε, πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ ηα άηνκα ζε κηα νκάδα
Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ε άηππε νξγάλσζε κπνξεί λα ζπκβάιιεη
είηε ζεηηθά, είηε αξλεηηθά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ηππηθήο νξγάλσζεο. Έηζη, νη
άηππεο νξγαλψζεηο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα ελφο νξγαληζκνχ
θαζψο, ην ζπλαηζζεκαηηθφ ζηνηρείν πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο
νξγάλσζεο κπνξεί λα επεξεάζεη ζεηηθά ή αξλεηηθά ηελ απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ
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θαη ηαπηφρξνλα ηηο επηρεηξνχκελεο αιιαγέο απφ ηε δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ θαζψο,
ε ζηάζε ησλ εξγαδνκέλσλ κπνξεί λα επεξεάζεη ζεηηθά ή αξλεηηθά ηελ εηζαγσγή ή ε
ηελ απφξξηςε κηαο αιιαγήο. Σέινο, νη άηππεο νξγαλψζεηο κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηε
δηνίθεζε θαζψο, ηα άηνκα πνπ εγνχληαη ησλ άηππσλ νκάδσλ κπνξνχλ λα
επεξεάζνπλ θαη λα ππνθηλήζνπλ ηα κέιε ησλ νκάδσλ, κε ζπλέπεηα λα βνεζνχλ ή λα
δπζθνιεχνπλ ην έξγν ηεο δηνίθεζεο.
Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηφ πσο νη ηππηθέο θαη άηππεο νξγαλψζεηο
αιιεινζπκπιεξψλνληαη

θαη

αιιεινβνεζνχληαη,

κε

απνηέιεζκα

λα

πξαγκαηνπνηνχληαη νη ζηφρνη ηνπ νξγαληζκνχ, θάηη πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε
απφ ηα εγεηηθά ζηειέρε ησλ νξγαληζκψλ γηα λα εμαζθαιίδνπλ ηελ αχμεζε ηεο
απνδνηηθφηεηαο ζηηο ηππηθέο νξγαλψζεηο (αΐηεο, 2008).
Σέινο, λα αλαθέξνπκε πσο ζχκθσλα κε ηνλ αΐηε (2008) θαη νη δχν κνξθέο
νξγάλσζεο ξπζκίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ ηνπο βάζεη θαλφλσλ, φπνπ αθελφο
ζηηο άηππεο νξγαλψζεηο νη θαλφλεο απηνί ζηεξίδνληαη ζηα ήζε, ζην ζπλαίζζεκα θαη
ζηηο θνηλέο αληηιήςεηο ησλ κειψλ ηεο θαη αθεηέξνπ, ζηηο ηππηθέο νξγαλψζεηο νη
θαλφλεο πξνθχπηνπλ απφ ζπγθεθξηκέλνπο θαλνληζκνχο θαη απφ λνκνζεηηθέο
δηαηάμεηο ελψ, ζε φηη αθνξά ηνλ ηξφπν επηβνιήο θπξψζεσλ, ζηηο ηππηθέο νξγαλψζεηο
ην είδνο ηεο πνηλήο πνπ επηβάιιεηαη εμαξηάηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ελψ, ζηηο
άηππεο νξγαλψζεηο ηα άηνκα πνπ παξαβαίλνπλ ηνπο θαλφλεο ηεο δέρνληαη θπξψζεηο
απφ ηα ίδηα ηα κέιε ηεο νκάδαο.

1.2. Η έλλνηα θαη ην πεξηερφκελν ηεο «Γηνίθεζεο» θαη ηεο
«Δθπαηδεπηηθήο Γηνίθεζεο»
H πξνζέγγηζε ηεο δηνίθεζεο ζε φηη αθνξά ηε ζπζηεκαηνπνίεζή ηεο,
εληνπίδεηαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα. Απφ ηφηε κέρξη θαη ζήκεξα, έρνπλ δηαηππσζεί
πνιιέο ζεσξίεο ηεο δηνίθεζεο σο απνηέιεζκα ησλ δηαθφξσλ ηξφπσλ θαη κεζφδσλ
έξεπλαο, αιιά θαη ην δηαθνξεηηθφ πεξηβάιινλ αλαδήηεζεο ηεο ζεσξίαο ηεο
δηνίθεζεο, κε απνηέιεζκα ζήκεξα λα γίλεηαη ιφγνο γηα δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο ή
«ζρνιέο» ηεο δηνηθεηηθήο επηζηήκεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ κε
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δηάθνξνπο ηξφπνπο, αλάινγα κε ην ζηφρν πνπ επηδηψθεη ν θάζε κειεηεηήο (Αλδξένπ
θαη Παπαθσλζηαληίλνπ, 1994).
χκθσλα κε ηνλ αΐηε (2008), νη πιένλ αληηπξνζσπεπηηθέο ηάζεηο ηεο
δηνίθεζεο είλαη: ε Κιαζηθή Γηνίθεζε ή ε πεξίνδνο ηεο επηζηεκνληθήο νξγάλσζεο θαη
δηνίθεζεο, ε Νενθιαζηθή Γηνίθεζε ή πεξίνδνο ησλ αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ, ε
χγρξνλε Γηνίθεζε, αιιά θαη ζηε πζηεκηθή ζεσξία ηεο δηνίθεζεο.

Κιαζηθή Γηνίθεζε
Ζ πξνζέγγηζε ηεο Κιαζζηθήο Γηνίθεζεο αλαπηχρζεθε ζηα ηέιε ηνπ 19νπ
αηψλα θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ, φπνπ θαη παξνπζηάζηεθε κεγάιε βηνκεραληθή
αλάπηπμε ζηε Βφξεηα Ακεξηθή θαη ζηε Γπηηθή Δπξψπε. Κχξηνη εθπξφζσπνη ηεο
θιαζζηθήο ζεσξίαο είλαη ν Frederick Taylor, ν Henri Fayol, ν Max Weber, ν Luther
Gulick θαη ν Lyndall Urwick.
Ο Taylor αζρνιήζεθε θπξίσο κε ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ
επηρεηξήζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα κε ην άηνκν θαη ηηο δπλαηφηεηεο απφδνζήο ηνπ ζε
ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο εξγαζίαο, δειαδή κε ηελ εθαξκνγή ησλ επηζηεκνληθψλ
θξηηεξίσλ θαη κεζφδσλ ζηελ επηινγή θαη εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ, φπνπ
ζεσξείηαη θαη ε βάζε ηνπ επηζηεκνληθνχ κάλαηδκελη (Κνπηνχδεο, 1999). Κεληξηθά
ζεκεία ηεο ζεσξίαο ηνπ Taylor είλαη: ε αλάιπζε ηεο εξγαζίαο, ε νξζνινγηθή
νξγάλσζε, ε νπνία επηηπγράλεηαη κε ηνλ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο, ε αλάζεζε
θαζεθφλησλ θάζε ζέζεο ζε θαηάιιεια επηιεγέληα θαη εθπαηδεπζέληα άηνκα, ε
εθαξκνγή νξζνινγηθψλ κεζφδσλ εξγαζίαο θαη ε δεκηνπξγία θηλήηξσλ γηα απμεκέλε
απνδνηηθφηεηα (αΐηεο, 2008).
Αληίζηνηρα, ν Fayol (1949), ππνδηαηξεί ηε δηνηθεηηθή ηνπ ζεσξία ζε πέληε
ιεηηνπξγίεο: ηνλ πξνγξακκαηηζκφ (ην ζρεδηαζκφ ησλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ θαη ηεο
ζηξαηεγηθήο), ηελ νξγάλσζε (νξγαλφγξακκα θαη νξγάλσζε εξγαζίαο ζε θάζε
επίπεδν), ηε δηεχζπλζε (θαηεπζπληήξηεο εληνιέο γηα ηαρεία εθηέιεζε θαη δηνξζσηηθέο
παξεκβάζεηο), ην ζπληνληζκφ (ζχγθιηζε ησλ πξνζπαζεηψλ πξνο απηφ ηνλ ζθνπφ) θαη
ηνλ έιεγρν πξνο απνθπγή θαη εληνπηζκφ ησλ ζθαικάησλ (Εαβιαλφο, 1997).
Ο Weber αλαθέξεηαη ζην γξαθεηνθξαηηθφ κνληέιν θαη ηνλίδεη πσο νη
γξαθεηνθξαηηθέο αξρέο νξγάλσζεο ηείλνπλ λα θπξηαξρνχλ ζηε ζχγρξνλε επνρή, φρη
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κφλν ζηε δεκφζηα δηνίθεζε αιιά ζε φιεο ηηο ζεζκηθέο ζθαίξεο (νηθνλνκηθή,
ζξεζθεπηηθή, εθπαηδεπηηθή θιπ.) (Φαλαξηψηεο, 1999).
Σα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζεσξίαο ηνπ Weber είλαη ε χπαξμε ελφο
ζπζηήκαηνο απξφζσπσλ ζρέζεσλ θαη εμεηδίθεπζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ, ψζηε λα
απαζρνινχληαη νη θαηάιιεινη άλζξσπνη ζηηο θαηάιιειεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη λα
θαζίζηαηαη ν θαζέλαο απφ απηνχο ππεχζπλνο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε ησλ
θαζεθφλησλ ηνπ, ε ηεξάξρεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ, ν θαζνξηζκφο ζπγθξηκέλσλ
δηαδηθαζηψλ, θαλνληζκψλ θαη νδεγηψλ, αιιά θαη ε χπαξμε ελφο ζπζηήκαηνο
αληακνηβψλ αλάινγα κε ηελ εμέιημε θαη ηε ιεηηνπξγία, ηελ ππεπζπλφηεηα θαη ηελ
απφδνζε ζηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ (Παζηαξδήο, 2004).

Νενθιαζηθή Γηνίθεζε
Ζ ζεσξία ηεο Νενθιαζηθήο Γηνίθεζεο δηακνξθψζεθε ζηα ηέιε ηνπ 20νχ
αηψλα θαη παξνπζηάδεηαη σο αληίδξαζε ησλ επηζηεκφλσλ πάλσ ζηελ αθακςία ησλ
κνληέισλ ησλ θιαζηθψλ ζεσξηψλ. Ζ πξνζέγγηζε ηεο Νενθιαζηθήο Γηνίθεζεο
αζρνιείηαη θπξίσο κε ηηο έλλνηεο ησλ αλαγθψλ, ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ
απηψλ, ησλ θηλήηξσλ, ηνπ θιίκαηνο, ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο
εγεζίαο, νη νπνίεο δίλνπλ κία λέα δπλακηθή ζηηο κεζφδνπο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο.
θχξηνη εθπξφζσπνη ηεο πξνζέγγηζεο απηήο είλαη Mary Follett, ν Elton Mayo θαη ν
Douglas McGregor (Μπνπξαληάο, 2002).
Ζ Follett αλαθέξεηαη ζηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε ηεο αξκνληθήο
ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ησλ θνηλσληθψλ νξγαληζκψλ, δειαδή αλαθέξεη πσο
δηνηθεηηθά ζηειέρε θαη εξγαδφκελνη πξέπεη λα βιέπνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο σο κέιε
κηαο νκάδαο πνπ επηδηψθεη ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο (Εαβιαλφο, 1998).
Αληίζηνηρα, ν Mayo θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα πσο νη επηδηψμεηο ηεο νκάδαο
επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ πξνζσπηθή ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πσο
γεληθά ε παξαγσγή επεξεάδεηαη πεξηζζφηεξν απφ ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ παξά απφ
ηηο θπζηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο (Εαβιαλφο, 1998).
Σέινο, ν McGregor δηαηχπσζε δχν ζεσξίεο δηνίθεζεο: ηε ζεσξία Υ θαη ηε
ζεσξία Φ, θαηαιήγνληαο ζην γεληθφ ζπκπέξαζκα φηη ε αηηία γηα ηε ρακειή
παξαγσγηθφηεηα ζε έλαλ νξγαληζκφ δελ απνηειεί ηφζν ε δνκή ηνπ ή νη κέζνδνη
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εξγαζίαο, φζν ην αλζξψπηλν δπλακηθφ αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο ηθαλφηεηέο
ηνπ (αΐηεο, 2008).

Σχγρξνλε Γηνίθεζε
Ζ ζεσξία ηεο χγρξνλεο Γηνίθεζεο εκθαλίζηεθε ηε δεθαεηία ηνπ ’50 θαη
νπζηαζηηθά απνηειεί κία ελζσκάησζε πξνηάζεσλ απφ δηάθνξεο επηζηήκεο φπσο ηεο
ςπρνινγίαο, ηεο θνηλσληνινγίαο, ηεο νηθνλνκίαο θ.ά. Κχξηνη εθπξφζσπνη ηεο ζεσξίαο
απηήο είλαη ν Frederick Herzberg, ν Chester Barnard, ν Abraham Maslow, θιπ.
Ο Barnard, ηνλίδεη ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε επηθνηλσλία αιιά θαη πσο ν
πεηπρεκέλνο πξντζηάκελνο (ή δηεπζπληήο) ζα πξέπεη λα ζπλδέεη ηηο αλάγθεο θαη ηηο
επηζπκίεο ησλ εξγαδνκέλσλ, γηα θνηλσληθή αλαγλψξηζε, νηθνλνκηθά νθέιε,
ζπλαίζζεκα επάξθεηαο ζηελ εξγαζία θ.ά., κε ηηο αλάγθεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ
νξγαληζκνχ (Εαβιαλφο, 1998).
Αληίζηνηρα, ν Maslow (1954) ζεσξείηαη ζεκειησηήο ηεο χγρξνλεο Γηνίθεζεο
κε ηε ζεσξία ηνπ πεξί ηεξάξρεζεο ησλ αλζξσπίλσλ αλαγθψλ, ε νπνία απνηειείηαη
απφ πέληε θαηεγνξίεο, νη νπνίεο θαηαηαζζφκελεο αλνδηθά είλαη νη θπζηνινγηθέο
αλάγθεο (δειαδή νη βαζηθέο αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ γηα αέξα, λεξφ, ηξνθή θ.ά.), νη
αλάγθεο γηα αζθάιεηα (δειαδή νη αλάγθεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα θαη ηε
ζηαζεξφηεηα, π.ρ. ζηέγε, εξγαζία θ.ά.), νη θνηλσληθέο αλάγθεο (δειαδή νη αλάγθεο
πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε θηιία, ηε ζηνξγή θαη ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο), νη αλάγθεο
εθηίκεζεο (δειαδή νη αλάγθεο πνπ ζρεηίδνληαη

κε ην θχξνο, ην γφεηξν, ηελ

θνηλσληθή ζέζε, ηελ απηνεθηίκεζε, θιπ) θαη ηέινο, νη αλάγθεο νινθιήξσζεο
(δειαδή νη αλάγθεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε, ηελ επηηπρία θαη ηελ εμέιημε
ηνπ αηφκνπ) (Εαβιαλφο, 1998).
Σέινο, ν Herzberg αλέπηπμε ηε ζεσξία ησλ δχν παξαγφλησλ θαζψο,
ζπκπέξαλε φηη ν άλζξσπνο δηέπεηαη απφ δχν δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο παξαγφλησλ
πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη είλαη νη παξάγνληεο πγηεηλήο θαη
ππνθίλεζεο. ηνπο παξάγνληεο πγηεηλήο εληάζζνληαη νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ε
θνηλσληθή ζέζε, ε ακνηβή, νη ζπλζήθεο εξγαζίαο θιπ, ελψ ζηνπο παξάγνληεο
ππνθίλεζεο πεξηιακβάλνληαη ε αλαγλψξηζε ηεο απφδνζεο, ε πξναγσγή, ε επηηπρία,
θιπ (Εαβιαλφο, 1998).
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Η Σπζηεκηθή Θεσξία
Ζ εκθάληζε ηεο ζπζηεκηθήο ζεσξίαο εληνπίδεηαη ηε δεθαεηία ηνπ ’60 θαη
νξίδεη ηνλ νξγαληζκφ, σο ζχζηεκα - ζχλνιν, απνηεινχκελν απφ αιιειεμαξηψκελα
θαη αιιεινεπηδξψκελα κέξε. χκθσλα κε ηε ζεσξία απηή, ν νξγαληζκφο
αλαγλσξίδεηαη σο έλα αλνηρηφ ζχζηεκα, ην νπνίν απνηειείηαη απφ πέληε βαζηθά
ζηνηρεία ηα νπνία είλαη νη εηζξνέο, ε δηαδηθαζία, νη εθξνέο, ε αλαηξνθνδφηεζε θαη ην
πεξηβάιινλ (Παζηαξδήο, 2004).
Ζ ζπζηεκηθή ζεσξία νπζηαζηηθά δελ απνηειεί κηα λέα ζεσξία, αιιά κηα
ζπκπιεξσκαηηθή πξνζέγγηζε ζηηο πξνεγνχκελεο, πξνηείλνληαο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα
έλα ζπλδπαζηηθφ πιαίζην, ην νπνίν θαίλεηαη λα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη πην
απνηειεζκαηηθά, παξέρνληαο έλα θαιχηεξν ελλνηνινγηθφ πιαίζην γηα ηελ αλάιπζε
θαη θαηαλφεζε ησλ νξγαληζκψλ θαη ηεο δηνίθεζεο ηνπο (Παζηαξδήο, 2004).
ε φηη αθνξά ηελ έλλνηα θαη ην πεξηερφκελν ηεο δηνίθεζεο, ζηε δηεζλή θαη
εγρψξηα βηβιηνγξαθία εληνπίδνληαη πνιινί νξηζκνί γηα ηελ έλλνηα ηεο Γηνίθεζεο, νη
νπνίνη απνδίδνπλ ηελ θνηλή έλλνηα σζηφζν, ν θάζε έλαο εζηηάδεη ζε δηαθνξεηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο ηεο Γηνίθεζεο. Καηά ζπλέπεηα, δελ ππάξρεη έλαο εληαίνο θαη επξέσο
απνδεθηφο νξηζκφο γηα ηε δηνίθεζεο.
Ζ έλλνηα ηεο Γηνίθεζεο πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν δηαδηθαζηψλ κε ηα
επηκέξνπο ζηνηρεία – ιεηηνπξγίεο ηνπο πνπ πεξηγξάθνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ
δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ αξρψλ. Ζ έλλνηα ηεο δηνίθεζεο
αλαθέξεηαη παξάιιεια θαη ζηα πξφζσπα ηα νπνία δηνηθνχλ έλα νξγαληζκφ.
χκθσλα κε ηε Follett (1979), ε δηνίθεζε απνηειεί «ηελ πξαθηηθή εθείλε κέζα
απφ ηελ νπνία επηηπγράλνληαη απνηειέζκαηα κέζσ άιισλ αλζξψπσλ». Ο νξηζκφο
απηφο απνηειεί έλα απφ ηνπο πιένλ απινχο νξηζκνχο πνπ ζπλαληψληαη ζηε
βηβιηνγξαθία θαη εμεγεί φηη φζνη δηνηθνχλ νξγαληζκνχο αζρνινχληαη κε ηελ αλάζεζε
ηνπ έξγνπ πνπ πξέπεη λα εθηειεζηεί ζε άιινπο. Έλαο άιινο νξηζκφο αλαθέξεη πσο ε
δηνίθεζε απνηειεί «ην ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ειέγρσλ κέζσ ησλ νπνίσλ
εμαζθαιίδεηαη ε δηαηήξεζε ηεο νξγαλσηηθήο ζχλδεζεο θαη ε θαηεχζπλζε κηα νκάδαο
αλζξψπσλ πνπ επηδηψθεη έλα ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα» (Massie, 1979).
ηνλ νξηζκφ απηφ, δίλεηαη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηνλ έιεγρν θαη ηελ νξγάλσζε
ησλ αλζξψπσλ, κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ελψ, ν Μπνπξαληάο (2002),
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δηαηππψλεη πσο ε δηνίθεζε απνηειεί «ην ζπληνληζκφ φισλ ησλ παξαγσγηθψλ πφξσλ
(άςπρσλ θαη έκςπρσλ) γηα λα επηηεπρζνχλ εηδηθά απνηειέζκαηα».
Βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηνίθεζεο απνηεινχλ (Μπνπξαληάο, 2002; αΐηεο,
2008):


Ο θαζνξηζκφο ηνπ ζθνπνχ



Ο θαηακεξηζκφο ηνπ έξγνπ ζε επηκέξνπο εηδηθφηεηεο



Ζ αλάγθε ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηνπο εξγαδφκελνπο



Ζ αμηνπνίεζε ηνπ απνηειέζκαηνο κεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ ζρεδίνπ



Ζ επηβνιή δηνξζσηηθψλ κέηξσλ, φηαλ δηαπηζησζεί θάπνηα απφθιηζε απφ ην

αξρηθφ ζρέδηφ
χκθσλα κε ηνλ Fayol, ε δηνίθεζε νξίδεηαη σο κηα «ιεηηνπξγηθή δηαδηθαζία
πνπ πεξηιακβάλεη πέληε επηκέξνπο ελέξγεηεο: ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ νξγάλσζε, ηε
δηεχζπλζε, ην ζπληνληζκφ θαη ηνλ έιεγρν» (Μπνπξαληάο, 2002) ελψ, ν αΐηεο (2000)
επηζεκαίλεη πσο ε δηνίθεζε απνηειεί «έλα επηζηεκνληθά πξνζδηνξηζκέλν ζχζηεκα
θαλφλσλ βάζεη ηνπ νπνίνπ ιεηηνπξγνχλ πξνγξακκαηηζκέλα νη αλζξψπηλνη θαη πιηθνί
πφξνη ηνπ νξγαληζκνχ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ, πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο
ελζπλείδεηεο δξάζεο, γηα φζν ην δπλαηφλ κεγηζηνπνίεζε ησλ πξνζπαζεηψλ, γηα φζν ην
δπλαηφλ κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη πνηφηεηα κέζσ ηεο παξφηξπλζεο θαη ηεο
παξψζεζεο».
Ζ ιεηηνπξγία ηεο δηνίθεζεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο δηαθέξεη απφ
ηνπο ππφινηπνπο νξγαληζκνχο (ηδησηηθνχο θαη δεκφζηνπο), γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζην
γεγνλφο πσο νη ζρνιηθέο κνλάδεο έρνπλ σο βαζηθή επηδίσμε ηε κάζεζε θαη θαηά ηελ
έλλνηα απηή είλαη δχζθνιν λα κεηξεζεί ην θνηλσληθφ φθεινο (αΐηεο, 2000).
Ζ κεηαθνξά ησλ γεληθψλ αξρψλ ηεο δηνίθεζεο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο,
έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν ζπδεηήζεσλ θαη ηαπηφρξνλα αληηπαξαζέζεσλ. Οη
ιεηηνπξγίεο ηεο δηνίθεζεο φπσο απηέο πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ, κπνξνχλ λα
ραξαθηεξίζνπλ θαη ηελ εθπαίδεπζε. Δθαξκφδνληαο ηνπο παξαπάλσ νξηζκνχο πνπ
δφζεθαλ ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ κπνξνχκε λα
δηαπηζηψζνπκε ηα εμήο ζρεηηθά κε ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ δηνηθεηηθνχ
θαηλνκέλνπ (Θενθηιίδεο, 1994):
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Ο γεληθφο ζθνπφο ηεο εθπαίδεπζεο δηαγξάθεηαη ζην άξζξν 16 ηνπ ηζρχνληνο

πληάγκαηνο (1975/1986) θαη ζχκθσλα κε απηφ νξίδεηαη πσο «Ζ παηδία έρεη σο
ζθνπφ ηελ εζηθή, πλεπκαηηθή, επαγγεικαηηθή θαη θπζηθή αγσγή ησλ Διιήλσλ» ελψ,
ζχκθσλα κε ην λφκν 1566/85 (άξζξν 1.) νξίδεηαη πσο «ζθνπφο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη λα ζπκβάιιεη ζηελ νιφπιεπξε, αξκνληθή θαη
ηζφξξνπε αλάπηπμε ησλ δηαλνεηηθψλ θαη ςπρνζσκαηηθψλ δπλάκεσλ ησλ καζεηψλ…»


Ζ δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ζην επίπεδν ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο εμππεξεηεί

επηθνπξηθά ην ζθνπφ απηφ, δεκηνπξγψληαο φιεο εθείλεο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζα
δηεπθνιχλνπλ ηε δηεμαγσγή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ζα κεγηζηνπνηήζνπλ
ηελ απφδνζε ησλ παξαγφλησλ πνπ εκπιέθνληαη ζε απηή. Οη παξάγνληεο απηνί κπνξεί
λα είλαη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, νη θηηξηαθέο θαη άιιεο ππνδνκέο, νη νηθνλνκηθνί θαη
άιινη απαξαίηεηνη πφξνη, ε ηνπηθή θνηλσλία, νη γνλείο ησλ καζεηψλ, θιπ


Γηα λα δεκηνπξγεζνχλ νη παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο, ε δηνίθεζε ηεο ζρνιηθήο

κνλάδαο κε ηε δεδνκέλε δνκή (πξντζηάκελνο, δηεπζπληήο, ζπιινγηθά φξγαλα, θιπ),
θαη κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο πξνγξακκαηίδεη θαη ζρεδηάδεη ην
εθπαηδεπηηθφ έξγν. Ζ δηνίθεζε είλαη αξκφδηα γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
έξγνπ, αιιά θαη ηε δηεχζπλζε, ηελ θαζνδήγεζε, ην ζπληνληζκφ θαη ηνλ έιεγρν ηνπ
αλζξψπηλνπ παξάγνληα πνπ εκπιέθεηαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
Έλαο νξηζκφο πνπ δίλεηαη γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε είλαη ν νξηζκφο ηνπ
αΐηε (2000), ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν «ε δηνίθεζε ζηελ εθπαίδεπζε απνηειεί έλα
ζχζηεκα δξάζεο πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ νξζνινγηθή ρξεζηκνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ
πφξσλ, αλζξψπηλσλ θαη πιηθψλ, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ πνπ
επηδηψθνληαη απφ ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ».
Αληίζηνηρα, ν Bush (1986), ζεσξεί ηε δηνίθεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
νξγαληζκψλ σο «ηε δηαδηθαζία ζπληνληζκνχ ησλ πφξσλ (αλζξψπηλσλ, πιηθψλ θαη
ηερλνινγηθψλ), γηα ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν».
Γίλεηαη ινηπφλ αληηιεπηφ πσο ζηε δηνίθεζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ,
παξνπζηάδνληαη νξηζκέλεο δηνηθεηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο θαζψο, δελ πξφθεηηαη κφλν γηα
ηελ απιή εθαξκνγή λφκσλ θαη θαλφλσλ ελψ, ν επξχηεξνο ζθνπφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
νξγαληζκνχ είλαη ε βειηίσζε ηεο παξερφκελεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο
ελεξγνπνίεζεο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, γηα ηελ επίηεπμε φισλ ησλ ζηφρσλ
ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο.
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Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη πσο ε εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε απνηειεί έλα
ζχζηεκα δξάζεο πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ νξζνινγηθή ρξεζηκνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ
πφξσλ, αλζξψπηλσλ θαη πιηθψλ, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ πνπ
επηδηψθνληαη απφ ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ θαη ην νπνίν
απνβιέπεη (αΐηεο, 2008):


ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ



ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ δηθαίνπ, πνπ ξπζκίδνπλ ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο

θαη ιεηηνπξγίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ


ηε δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο



ηελ θαιχηεξε δπλαηή αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, αλζξψπηλσλ θαη

πιηθψλ, γηα ηε βειηίσζε θαη πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο


ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ βαζκνχ απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ

νξγαληζκνχ


ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ ζχκθσλα κε ηα λέα

δεδνκέλα

ηνπ

εμσηεξηθνχ

πεξηβάιινληνο

ηνπ

εθπαηδεπηηθνχ

νξγαληζκνχ,

πξνθεηκέλνπ ε φιε ζπκπεξηθνξά λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηεο
θνηλσλίαο ζηελ νπνία ιεηηνπξγεί
Ζ δηνίθεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη έλλνηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο
αλαιχνληαη εθηελψο ζην επφκελν θεθάιαην θαζψο απνηεινχλ βαζηθφ αληηθείκελν ηεο
παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.

1.3. Η έλλνηα θαη ην πεξηερφκελν ηνπ «Σρνιείνπ»
Σν ζρνιείν απνηειεί ηε βαζηθή κνλάδα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα
ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ θαη εθθξάδεη έλαλ ηξφπν ζπιινγηθήο δξάζεο ζην
πιαίζην ηεο νπνίαο αλαπηχζζνληαη θνηλσληθέο ζρέζεηο. Γεληθφηεξα, ε εθπαίδεπζε θαη
πην ζπγθεθξηκέλα ην ζρνιείν απνηεινχλ ζεζκνχο, νη νπνίνη αληαλαθινχλ ην
θνηλσληθφ ζχζηεκα κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ θαη ηαπηφρξνλα, απνηεινχλ κέζν
δεπηεξνγελνχο θνηλσληθνπνίεζεο, κεηαβίβαζεο γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ,
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εζσηεξίθεπζεο ησλ βαζηθψλ αμηψλ θαη πξνζαλαηνιηζκψλ ηνπ ππάξρνληνο
θνηλσληθν-πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο (Θενθηιίδεο, 1994).
Σν ζρνιείν παξάιιεια απνηειεί παηδαγσγηθφ νξγαληζκφ, ν νπνίνο επηηειεί
βαζηθέο ιεηηνπξγίεο φπσο: α) ε θνηλσληθνπνίεζε, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζαξκνγή
ησλ καζεηψλ ζηα πνιηηηζκηθν-θνηλσληθά ζηνηρεία ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο πνπ
αλήθνπλ θαη β) ε κάζεζε, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ παξνρή ζηνηρείσλ ηεο καζεζηαθήο
δηαδηθαζίαο θαη ηεο επηιεθηηθήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ
καζεηή (Γαξάθε, 2007).
Έηζη, ην ζρνιείν κπνξέη λα επεξεάζεη θαη λα κνξθνπνηήζεη ην άηνκα, ελψ
γίλεηαη ζαθέο πσο ν ηξφπνο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο επεξεάδεηαη
θαη θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζεζκνχ.

1.4. Γηάξζξσζε ηεο ειιεληθήο εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο
Σε δηνηθεηηθή δηάξζξσζε ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κε βάζε
ην βαζκφ εμνπζίαο θαη ηε γεσγξαθηθή ζέζε ησλ ππεξεζηψλ, δηαθξίλεηαη ζε ηέζζεξα
επίπεδα δηνίθεζεο: ην εζληθφ, ην πεξηθεξεηαθφ, ην λνκαξρηαθφ θαη ην επίπεδν
ζρνιηθήο κνλάδαο (αΐηεο, 2008).
Καζφηη ην ζχζηεκα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο είλαη ζπγθεληξσηηθφ, είλαη
απηνλφεην φηη ηελ επζχλε ηεο δηεχζπλζεο έρεη ε Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ ΤΠΔΠΘ
(Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ), κέζα απφ ηελ θαηαλνκή ησλ
επζπλψλ ζε θαηψηεξα ηεξαξρηθά θιηκάθηα. Οπζηαζηηθά απηφ ζεκαίλεη πσο δελ
παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηα θαηψηεξα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο λα
αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο γηα ηε δηακφξθσζε θαη εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο αληηζέησο,
απνηεινχλ απιά φξγαλα παξαθνινχζεζεο πξναπνθαζηζκέλσλ πξνγξακκάησλ θαη
ελεξγεηψλ (αΐηεο, 2008).
Ζ δνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο πεξηιακβάλεη ηξεηο βαζηθέο
βαζκίδεο ζπνπδψλ: ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ε νπνία απνηειείηαη απφ ηα
λεπηαγσγεία θαη ηα δεκνηηθά ζρνιεία, ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ε νπνία
πεξηιακβάλεη ηα γπκλάζηα, ηα ιχθεηα (γεληθά ιχθεηα θαη επαγγεικαηηθά ιχθεηα) θαη
ηηο επαγγεικαηηθέο ζρνιέο (ΔΠΑ) θαη ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ε νπνία
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πεξηιακβάλεη ηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα (ΑΔΗ) θαη ηα Αλψηαηα
Σερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα (ΑΣΔΗ).
ην ζεκείν απηφ λα αλαθέξνπκε πσο ηα Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο
Καηάξηηζεο (ΗΔΚ), δεκφζηα ή ηδησηηθά, πνπ ζεζπίζηεθαλ κε ην λφκν 2009/ 1992
(ΦΔΚ 18, η. Α΄) θαη ηα νπνία απνζθνπνχλ ζηελ παξνρή θάζε είδνπο επαγγεικαηηθήο
θαηάξηηζεο ζηνπο απφθνηηνπο ιπθείσλ, δελ εληάζζνληαη ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα
θαη ζε θάπνηα εθπαηδεπηηθή βαζκίδα.

1.5.

Ο δηεπζπληήο / πξντζηάκελνο ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ

ζχζηεκα
Σν έξγν ησλ Γηεπζπληψλ / Πξντζηακέλσλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ
πεξηγξάθεηαη ζην ΦΔΚ 1340/2002 αιιά θαη ην ΦΔΚ 353.1/324/105657/Γ1/2002,
ζχκθσλα κε ηα νπνία: «Ο Γηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο βξίζθεηαη ζηελ
θνξπθή ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη είλαη δηνηθεηηθφο αιιά θαη επηζηεκνληθφο
παηδαγσγηθφο ππεχζπλνο ζην ρψξν απηφ».
Δηδηθφηεξα ζηα θαζήθνληα θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη (αΐηεο, 2008):
α) Ζ θαζνδήγεζε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο ψζηε λα ηίζεληαη πςεινί ζηφρνη θαη λα
δηαζθαιίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επίηεπμή ηνπο γηα έλα ζρνιείν δεκνθξαηηθφ
θαη αλνηθηφ ζηελ θνηλσλία
β) Ζ θαζνδήγεζε θαη ε παξνρή βνήζεηαο πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ην έξγν ηνπο
(θαη ηδηαίηεξα ηνπο λεφηεξνπο), αλαιακβάλνληαο πξσηνβνπιίεο εθπαηδεπηηθνχ θαη
παηδαγσγηθνχ ραξαθηήξα ελψ παξάιιεια θαη δίλνληαο παξάιιεια ην νξζφ
παξάδεηγκα
γ) Ζ δηαζθάιηζε ησλ ζηνηρείσλ εθείλσλ πνπ ζα δηακνξθψζνπλ ηε ζρνιηθή κνλάδα ζε
κία κνλάδα επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα δηνηθεηηθά, παηδαγσγηθά θαη
επηζηεκνληθά.
δ) Ζ δηνίθεζε / δηαρείξηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ν ζπληνληζκφο ηνπ έξγνπ ηνπο. Ο
δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο παξάιιεια πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηε ζπλεξγαζίαο
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κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ηζφηηκε βάζε θαη λα εληζρχεη ηε ζπλνρή ηνπ πιιφγνπ
Γηδαζθφλησλ, ακβιχλνληαο ηηο αληηζέζεηο, ελζαξξχλνληαο ηηο πξσηνβνπιίεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, εκπλένληαο θαη παξέρνληαο ζεηηθά θίλεηξα ζε απηνχο.
ε) Ο έιεγρνο ησλ εξγαζηψλ θαη ε θαζνδήγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ψζηε λα
αληαπνθξίλνληαη έγθαηξα ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ αλέιαβαλ
ζη) Ζ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία θαη έρνληαο
σο γλψκνλα ηεο αμηνιφγεζήο ηνπ ηνπο ζηφρνπο ηεο αμηνιφγεζεο.
Παξάιιεια, ζηα παξαπάλσ ΦΔΚ ζρεηηθά κε ηα γεληθά θαζήθνληα θαη ηηο
αξκνδηφηεηεο ησλ Γηεπζπληψλ ζρνιείσλ αλαθέξεηαη πσο:
«Ο Γηεπζπληήο ή ν Πξντζηάκελνο ηνπ ζρνιείνπ ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο Σρνιηθνχο
Σπκβνχινπο, ηα Σηειέρε ηεο Γηνίθεζεο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, θαζψο θαη ηνπο
καζεηέο θαη ηνπο γνλείο γηα ηελ απφ θνηλνχ επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ.
Δλζαξξχλεη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ λα αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο νη νπνίεο
ζπκβάιινπλ ζηε δηαπαηδαγψγεζε ειεχζεξσλ, ππεχζπλσλ, δεκνθξαηηθψλ θαη
επαηζζεηνπνηεκέλσλ πνιηηψλ».
Δηδηθφηεξα αλαθέξνληαη νη εμήο αξκνδηφηεηεο γηα ην Γηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο (Θενθηιίδεο, 2012):
α) Ο Γηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο εθπξνζσπεί ην ζρνιείν ζε φιεο ηηο ζρέζεηο
ηνπ κε ηνπο ηξίηνπο.
β) Ο Γηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο παξακέλεη ζην ζρνιείν φιεο ηηο εξγάζηκεο
ψξεο θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαη ην ζπληνληζκφ
ηεο ζρνιηθήο δσήο.
γ) Ο Γηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο εθαξκφδεη ηνπο λφκνπο, ηα πξνεδξηθά
δηαηάγκαηα, ηηο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο, ηηο εγθπθιίνπο θαη ηηο ππεξεζηαθέο εληνιέο
ησλ ηειερψλ Γηνίθεζεο, είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζή ηνπο θαη πινπνηεί ηηο
απνθάζεηο ηνπ πιιφγνπ ησλ Γηδαζθφλησλ.
δ) Ο Γηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πξνσζεί, ζε ζπλεξγαζία κε ην χιινγν
Γηδαζθφλησλ, ην Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο ή Πξντζηάκελν Γξαθείνπ θαη ηνπο
ρνιηθνχο πκβνχινπο, ηε ιεηηνπξγία ηκεκάησλ Πξφζζεηεο Γηδαθηηθήο ηήξημεο,
Δληζρπηηθήο Γηδαζθαιίαο, ηάμεσλ ππνδνρήο, θξνληηζηεξηαθψλ ηκεκάησλ, ηκεκάησλ
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δηεπξπκέλνπ σξαξίνπ, Οινήκεξνπ ζρνιείνπ θαη ησλ ινηπψλ εθπαηδεπηηθψλ
θαηλνηνκηψλ θαη έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία απηψλ.
ε) Ο Γηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζπγθξνηεί κε πξάμε ηνπ ηηο επηηξνπέο γηα ηηο
εμεηάζεηο, γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηελ έθδνζε ησλ
απνηειεζκάησλ θαη φζεο άιιεο πξνβιέπνληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ.
ζη) Ο Γηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζπληάζζεη ηηο αμηνινγηθέο εθζέζεηο γηα ην
δηδαθηηθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, φπσο πξνβιέπεη ε λνκνζεζία.
δ) Ο Γηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ελεκεξψλεη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, ηνπο
γνλείο θαη ηνπο καζεηέο, γηα ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, ηνπο ζηφρνπο θαη ην έξγν ηνπ
ζρνιείνπ.
ε) ηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε ν Γηεπζπληήο ελεκεξψλεη θαη θπιάζζεη ηνπο
θαθέινπο ησλ ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ ηνπ θαη, ζε
πεξίπησζε κεηάζεζεο, ηνπο δηαβηβάδεη ζηα λέα ηνπο ζρνιεία.
ζ) ηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε είλαη εθθαζαξηζηήο απνδνρψλ ηνπ πξνζσπηθνχ
ηνπ ζρνιείνπ ηνπ θαη βνεζείηαη ζην έξγν ηνπ απηφ απφ εθπαηδεπηηθφ πνπ νξίδεη ν
ζχιινγνο δηδαζθφλησλ. Παξάιιεια, έρεη ηελ επζχλε ζπγθέληξσζεο θαη απνζηνιήο
ησλ ζηνηρείσλ εθθαζάξηζεο ησλ απνδνρψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο
ζην Γξαθείν ή ηε Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο (Σξνπνπνηήζεθε κε ηελ Αξ. 841/72/ΗΒ ΤΑ
- ΦΔΚ 1180/2010)
η) Ο Γηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο έρεη ηελ παηδαγσγηθή επζχλε γηα ηε
δηακφξθσζε ζεηηθνχ θιίκαηνο ζην ζρνιείν θαη γηα ηελ αλάπηπμε αξκνληθψλ ζρέζεσλ
αλάκεζα ζηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο.
ηα) Ο Γηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ελεκεξψλεη ηνπο λενδηφξηζηνπο, ηνπο
αλαπιεξσηέο θαη ηνπο σξνκίζζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο
ππνρξεψζεηο θαη ηνπο ρνξεγεί αληίγξαθα ησλ βαζηθψλ λφκσλ, απνθάζεσλ θαη
εγθπθιίσλ ζρεηηθψλ κε ηελ εθπαίδεπζε.
ηβ) ηελ πεξίπησζε πνπ ππεξεηνχλ ζην ζρνιείν πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο
Τπνδηεπζπληέο, νξίδεη κε πξάμε ηνπ έλαλ ππνδηεπζπληή σο λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ
θαη θαηακεξίδεη ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηηο εξγαζίεο ζ' απηνχο.
ηγ) Ο Γηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο είλαη ππεχζπλνο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ
Τπνδηεπζπληή, ην γξακκαηέα ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνλ αξκφδην εθπαηδεπηηθφ γηα ηελ
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ηήξεζε ηεο αιιεινγξαθίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ πάζεο θχζεσο βηβιίσλ θαη εληχπσλ
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
ηδ) Ο Γηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θξνληίδεη γηα ηε ιήςε θάζε κέηξνπ ην νπνίν
ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ.
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Κεθάιαην 2ν - Δθπαηδεπηηθή Γηνίθεζε θαη Ηγεζία

2.1 Γηνηθεηηθά Μνληέια ζηελ Δθπαίδεπζε
Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ε ιεηηνπξγία ηεο δηνίθεζεο ζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο δηαθέξεη απφ ηνπο ππφινηπνπο νξγαληζκνχο (ηδησηηθνχο
θαη δεκφζηνπο), γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζην γεγνλφο πσο νη ζρνιηθέο κνλάδεο έρνπλ
σο βαζηθή επηδίσμε ηε κάζεζε θαη θαηά ηελ έλλνηα απηή είλαη δχζθνιν λα κεηξεζεί
ην θνηλσληθφ φθεινο (αΐηεο, 2000).
Γηα ηε δηνίθεζε θαη ηελ νξγάλσζε ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο έρνπλ
δηακνξθσζεί δηάθνξα κνληέια, φπσο είλαη ην ζπγθεληξσηηθφ θαη ην απνθεληξσηηθφ
κνληέιν ελψ, αληίζηνηρε είλαη θαη ε κεηαθνξά ζηελ εθπαίδεπζε ησλ βαζηθφηεξσλ
κνληέισλ ηεο Γηνίθεζεο φπσο απηά αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ (γξαθεηνθξαηηθφ
κνληέιν, κνληέιν επηζηεκνληθήο δηνίθεζεο, θιπ).
Κάζε έλα απφ ηα κνληέια απηά κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε επξεία ή
πεξηνξηζκέλε θιίκαθα, αλ θαη πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο θαλέλα απφ ηα κνληέια απηά
δελ εθαξκφδεηαη πιήξσο ζηελ πξάμε, θαη παξνπζηάδνπλ αληίζηνηρα πιενλεθηήκαηα
θαη κεηνλεθηήκαηα (αΐηεο, 2002).
2.1.1 Τν κνληέιν ηεο ζπγθεληξσηηθήο θαη απνθεληξσηηθήο δηνίθεζεο

ην

κνληέιν

ηεο

ζπγθεληξσηηθήο

δηνίθεζεο,

ε

θξαηηθή

εμνπζία

ζπγθεληξψλεηαη ζην κφλν αλαγλσξηζκέλν λνκηθφ πξφζσπν ηνπ θξάηνπο ελψ, φιεο νη
απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο είλαη ζπγθεληξσκέλεο ζε δηνηθεηηθά θεληξηθά φξγαλα ή
θεληξηθέο ππεξεζίεο αλεμάξηεηα αλ αθνξνχλ δηνηθεηηθά ζπζηήκαηα ηνπηθνχ ή
θεληξηθνχ ελδηαθέξνληνο (αΐηεο, 2002).
ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, φιεο νη ππεξεζίεο ζε επίπεδν
πεξηθέξεηαο, λνκνχ θαη ζρνιείνπ απνηεινχλ εθηειεζηηθά φξγαλα ηνπ Τπνπξγείνπ
Πνιηηηζκνχ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη θεληξηθά ελψ,
ηα εθηειεζηηθά φξγαλα είλαη αξκφδηα γηα ηελ επίβιεςε ηεο εθαξκνγήο ησλ
απνθάζεσλ απηψλ, φπσο επίζεο θαη γηα ηε ζπγθέληξσζε θαη ηελ ππνβνιή ζηνηρείσλ,
φηαλ απηφ απαηηείηαη. εκαληηθφ πιενλέθηεκα ηνπ κνληέινπ απηνχ απνηειεί ε
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πξνζαξκνζηηθφηεηα, κε ηελ έλλνηα ηεο γξήγνξεο πιεξνθφξεζεο θαη ησλ άκεζσλ
απνθάζεσλ (αΐηεο, 2002).
Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηαπηφρξνλα πιενλεθηήκαηα ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηνίθεζεο ζην ζπγθεληξσηηθφ κνληέιν είλαη:


Ζ εληαία νξγαλσηηθή ζθέςε γηα φια ηα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα ηεο ρψξαο



Ο ζπλερήο θαη νκνηφκνξθνο έιεγρνο ζηα πεξηθεξεηαθά φξγαλα ηνπ θξάηνπο



Ζ ηζρπξή δχλακε επηβνιήο ηνπ θξάηνπο
Χζηφζν, ην ζπγθεληξσηηθφ κνληέιν εκθαλίδεη θαη ζεκαληηθά κεηνλεθηήκαηα,

ηα νπνία ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ εθαξκνγή ππέξκεηξνπ ζπγθεληξσηηζκνχ. Έηζη,
είλαη πηζαλφ λα εκθαληζηνχλ θαηλφκελα γξαθεηνθξαηηθήο παζνγέλεηαο θαη
λννηξνπίαο, απψιεηα ρξφλνπ ζε φηη αθνξά ηελ νινθιήξσζε δηαδηθαζηψλ, αιιά θαη
ζπγθέληξσζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα (αΐηεο, 2002).
Αληίζηνηρα, ζην απνθεληξσηηθφ κνληέιν, ε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηηο
αξκνδηφηεηεο θαη ηα θαζήθνληα αλαηίζεληαη ζε πεξηθεξεηαθά θξαηηθά φξγαλα ελψ, νη
δηεπζπληέο θαη πξντζηάκελνη δηεπζχλζεσλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
δηαζέηνπλ έλα βαζκφ αλεμαξηεζίαο έλαληη ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο, κε ηελ έλλνηα φηη
κπνξνχλ λα ξπζκίδνπλ απηφλνκα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπο
(αΐηεο, 2002).
Ζ εθαξκνγή ηνπ απνθεληξσηηθνχ κνληέινπ εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο
παξνπζηάδεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά θαη ηαπηφρξνλα πιενλεθηήκαηα (αΐηεο, 2002):


Σελ απαιιαγή ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο απφ δεηήκαηα εηδηθνχ θαη ηνπηθνχ

ελδηαθέξνληνο


Σελ αχμεζε ηεο ππεπζπλφηεηαο θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηε εξγαζία πνπ

εθηειείηαη


Σελ ηαρχηεξε θαη κε ην ιηγφηεξν θφζηνο επίιπζε πξνβιεκάησλ
Χζηφζν θαη ην απνθεληξσηηθφ κνληέιν εκθαλίδεη κεηνλεθηήκαηα, ηα νπνία

ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ πηζαλφηεηα αδπλακίαο ησλ πεξηθεξεηαθψλ νξγάλσλ λα
επηιχζνπλ νξηζκέλα δεηήκαηα, ηδηαίηεξα απηά πνπ απαηηνχλ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο
θαη εκπεηξία, κε ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηάζεσλ θαηάρξεζεο εμνπζίαο ιφγσ
ηνπηθψλ θαη πξνζσπηθψλ πηέζεσλ αιιά θαη κε ηελ εκθάληζε ηνπ θηλδχλνπ άληζεο
κεηαρείξηζεο ησλ καζεηψλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θιπ (αΐηεο, 2002).
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2.2 Δθπαηδεπηηθή Γηνίθεζε

2.2.1 Τν Γξαθεηνθξαηηθφ Μνληέιν ζηελ Δθπαίδεπζε
Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ε πιένλ θιαζηθή αλάιπζε ηνπ
γξαθεηνθξαηηθνχ κνληέινπ δηνίθεζεο έγηλε απφ ηνλ Max Weber, ν νπνίνο πξνηείλεη
κία ηππνινγία εμνπζίαο ε νπνία απνηειείηαη απφ ηξείο κνξθέο: ηελ παξαδνζηαθή, ηε
ραξηζκαηηθή θαη ηε ινγηθή.
Παξαδνζηαθή Δμνπζία:
Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο παξαδνζηαθήο εμνπζίαο είλαη πσο απηνί πνπ
αζθνχλ εμνπζία ελεξγνχλ κε ηνπο θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ απφ πάληα. Απηφ πνπ ππάξρεη
σο

παξνχζα

πξαθηηθή

είλαη

δνθηκαζκέλν

ζηελ

πξάμε,

έρεη

απνδεηρηεί

απνηειεζκαηηθφ θαη πξέπεη λα δηαηεξεζεί. Γηα ην ιφγν απηφ, θάπνηνο ζε απηφ ην
κνληέιν δηνίθεζεο πξέπεη λα ππαθνχεη φρη κφλν ζηνπο θαλνληζκνχο αιιά θαη ζε
απηνχο πνπ ηνπο εθαξκφδνπλ. Ο εγέηεο έρεη πξνηθηζζεί κε ζεκαληηθέο δπλάκεηο θαη
είλαη ηθαλφο λα ειέγρεη ηνπο πθηζηάκελνπο (Weber, 1947).
Παξάδεηγκα παξαδνζηαθήο εμνπζίαο ζπληζηά ν ζρνιηθφο εγέηεο, ν νπνίνο
δηαπλέεηαη απφ παηεξλαιηζηηθέο ηδέεο. Απηφο ν ηχπνο ζρνιηθνχ εγέηε δηακνξθψλεη
θιίκα εξγαζίαο ζχκθσλα κε ην νπνίν ηα κέιε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ πηζηεχνπλ
φηη απηφο δηαζέηεη πεξηζζφηεξε γλψζε, κπνξεί λα ζθεθηεί ελνξαηηθά θαη δηαζέηεη
αλψηεξεο ηθαλφηεηεο. Έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα δηαηεξεί ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε θαη
απηφ εληζρχεη ηελ εμνπζία ηνπ. Χζηφζν, απηήο ηεο κνξθήο ε εμνπζία απνηειεί
εκπφδην ζηελ εηζαγσγή αιιαγψλ θαη ηελ θαηλνηνκία (Weber, 1947).
Φαξηζκαηηθή Δμνπζία:
Ζ ραξηζκαηηθή εμνπζία ζηεξίδεηαη ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ εγέηε θαη ζηελ
εηνηκφηεηα ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ λα ηνλ αθνινπζήζνπλ. ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ν
εγέηεο είλαη αιάλζαζηνο ελψ, ε ζρέζε πξντζηακέλνπ θαη πθηζηακέλσλ είλαη
πξνζσπηθή θαη κνηάδεη πεξηζζφηεξν κε κία αλεπίζεκε νκάδα παξά ζε ηππηθή
νξγάλσζε (Weber, 1947).
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ηελ εθπαίδεπζε δελ απνθιείεηαη ν ζρνιηθφο εγέηεο λα είλαη ραξηζκαηηθφο
θαη νη εθπαηδεπηηθνί λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο επηζπκίεο ηνπ, αθφκε θαη φηαλ απηέο
δελ ππεξεηνχλ ην θαιψο λννχκελν ζπκθέξνλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Ζ ζπκπεξηθνξά
απηή εθδειψλεηαη γηαηί ε ζχλδεζή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ην ραξηζκαηηθφ ζρνιηθφ
εγέηε ππεξηεξεί απηήο πνπ ππάξρεη κε ηε ζρνιηθή κνλάδα (Weber, 1947).
Λνγηθή Δμνπζία:
Ζ ινγηθή ή λνκηθή εμνπζία πεγάδεη απφ ηελ αληίιεςε πσο ν λφκνο είλαη
αλψηεξνο θαη πξέπεη λα π[άξρεη πεηζαξρία ζε απηφ πνπ απνθαζίδεηαη κε λνκηθή
δηαδηθαζία. Ο λφκνο είλαη απξφζσπνο. Ο ζρνιηθφο εγέηεο αζθεί εμνπζία
εθαξκφδνληαο ηηο πξφλνηεο ησλ θαλνληζκψλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε
πνπ θαηέρεη. Γεληθφηεξα, ζε απηή ηε κνξθή εμνπζίαο, ε πεηζαξρία δελ έρεη ζρέζε κε
ην άηνκν πνπ θαηέρεη ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε, αιιά κε ηνπο θαλνληζκνχο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηε ζέζε (Weber, 1947).
Έηζη, ε δξάζε ηνπ ζρνιηθνχ δηεπζπληή νξηνζεηείηαη απφ ηνπο Καλνληζκνχο
Λεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ θαη ηε ζρεηηθή λνκνζεζία ελψ, ν δηεπζπληήο ζηεξίδεηαη
ζηε ινγηθή θαη ηαπηφρξνλα έρεη απμεκέλε δχλακε.
πκπεξαζκαηηθά, ε ραξηζκαηηθή εγεζία είλαη ξεπζηή, δειαδή πθίζηαηαη κφλν
φηαλ ππάξρεη ραξηζκαηηθφο εγέηεο θαη γηα ην ιφγν απηφ δπζθνιεχεη ηνλ θαηακεξηζκφ
ηεο εξγαζίαο θαη ηεο εμεηδίθεπζεο. ε παξαδνζηαθή εγεζία δεκηνπξγεί εκπφδηα ζηε
ινγηθή, ζηαζεξή θαη πξνγξακκαηηζκέλε δξάζε. Μφλν ε ινγηθή – λνκηθή εμνπζία
εμαζθαιίδεη ηε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε απξφζσπεο, ηππηθήο θαη ινγηθήο δνκήο, ε
νπνία κεγηζηνπνηεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα εο ππεξεζίαο.
Παξάιιεια,

ν

Weber

(1947),

δηαηχπσζε

ηα

ραξαθηεξηζηηθά

ηεο

Γξαθεηνθξαηίαο σο εμήο:
(α) Τπάξρεη θαζνξηζκέλε πεξηνρή επζχλεο, ε νπνία νξηνζεηείηαη κε θαλφλεο θαη
δηνηθεηηθνχο θαλνληζκνχο
(β) Τπάξρνπλ επίπεδα ηεξαξρίαο θαη εμνπζίαο, ηα νπνία ππαγνξεχνπλ ζχζηεκα
πξντζηακέλσλ θαη επνπηεία ησλ πθηζηακέλσλ απφ ηνπο πξντζηάκελνπο
(γ) Ζ δηνίθεζε:
- Αζθείηαη ζηε βάζε εγγξάθσλ
- Αζθείηαη απφ εηδηθά εθπαηδεπκέλα άηνκα
- Απνηειεί πιήξε απαζρφιεζε
- Αζθείηαη κε βάζε πεξηεθηηθνχο θαη ζηαζεξνχο θαλφλεο θαη πνιηηηθή
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Πξνθχπηεη ινηπφλ πσο ε πεγή ηεο δχλακεο ζην γξαθεηνθξαηηθφ κνληέιν
δηνίθεζεο είλαη νη γξαθεηνθξαηηθέο αμίεο. ε απηή ηε κνξθή αλακέλεηαη φηη νη
εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο ζα ζπκκνξθσζνχλ κε ηνπο θαλνληζκνχο θαη ζα
αθνινπζήζνπλ ηηο θαζηεξσκέλεο νδεγίεο, δηαθνξεηηθά ζα ππνζηνχλ ηηο ζπλέπεηεο.
θαηά θάπνην ηξφπν, ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηηο δηαδηθαζίεο
πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ πξνβιήκαηα ζηε ζρέζε ηνπο κε ην ζχζηεκα.
Ο Sergiovanni (2006), ζπλνςίδεη ηνηο παξαδνρέο ηνπ κνληέινπ ηεο
Γξαθεηνθξαηηθήο Γηνίθεζεο φηαλ εθαξκφδνληαη ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο σο εμήο:


Οη εθπαηδεπηηθνί είλαη πθηζηάκελνη ζε έλα ηεξαξρηθά δνκεκέλν ζχζηεκα



Μπνξεί ο λα εκπηζηεπζείο ηνπο δηεπζπληέο, φρη φκσο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο



Οη ζηφρνη θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ

δηαθέξνπλ, ζπλεπψο νη δηεπζπληέο πξέπεη λα παξαθνινπζνχλ φζα ζπκβαίλνπλ


Ζ ηεξαξρία ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ εκπεηξνγλσκνζχλε ζπλεπψο, νη δηεπζπληέο

γλσξίδνπλ πεξηζζφηεξα απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, επί παληφο ζέκαηνο


Ζ εμσηεξηθή αμηνιφγεζε είλαη πιένλ απνηειεζκαηηθή (ε πιένλ αξκφδνπζα)
Σέινο, λα αλαθέξνπκε πσο ειάρηζηνη εθπαηδεπηηθνί βιέπνπλ ζεηηθά ηε

γξαθεηνθξαηηθή εγεζία ή απνδέρνληαη ηηο παξαδνρέο πάλσ ζηηο νπνίεο απηή
ζηεξίδεηαη. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ιίγνη είλαη νη δηεπζπληέο πνπ εκπηζηεχνληαη ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ζρεηηθά κε ην ξφιν θαη ηελ απνζηνιή ηνπ ζρνιείνπ ελψ παξάιιεια,
νη πεξηζζφηεξνη δηεπζπληέο ζεσξνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο σο πθηζηακέλνπο ζε έλα
ηεξαξρηθά δνκεκέλν ζχζηεκα, ζην νπνίν ελδείθλπηαη ε εμσηεξηθή αμηνιφγεζε
(Weber, 1947).

2.2.2. Η Δπηζηεκνληθή Γηνίθεζε ζηελ Δθπαίδεπζε
Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα σο ζχλνιν θαη νη ζρνιηθέο κνλάδεο σο νληφηεηεο
ιεηηνπξγνχλ σο αλνηθηά ζχζηεκα θαη ζπλεπψο, βξίζθνληαη ζε αιιειεπίδξαζε κε ην
εμσηεξηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Απηφ ζεκαίλεη πσο νη εμειίμεηο ζην επξχηεξν
πεξηβάιινλ επεξεάδνπλ ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
ζπζηήκαηνο σο ζπλφινπ θαη ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ σο νξγαληζκψλ.
Ζ ζεσξία ηεο Δπηζηεκνληθήο Γηνίθεζεο έρεη επεξεάζεη (θαη επεξεάδεη κέρξη
θαη ζήκεξα) ηδηαίηεξα ζεκαληηθά ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ζε δχν επίπεδα: ην
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νξγαλσηηθφ-δηνηθεηηθφ θαη ην πξαθηηθφ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε
κέρξη ζήκεξα επξεία ρξήζε ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο. Σν νξγαλφγξακκα ηνπ
Τπνπξγείνπ δεκνζηεχεηαη θάζε έηνο ελψ, έλα απινχζηεξν νξγαλφγξακκα ππάξρεη
ζηελ πεξίπησζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Σαπηφρξνλα, ην πεδίν ειέγρνπ πνπ ππάξρεη
ζε θάζε νξγαλφγξακκα είλαη ζαθψο θαζνξηζκέλν ελψ, αθφκα θαη γηα άηνκα πνπ
θαηέρνπλ ηελ ίδηα ζέζε, ππάξρνπλ ζαθή φξηα ηεο εμνπζίαο θαη ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπο.
ε πξαθηηθφ επίπεδν εθαξκφδνληαη ζηξαηεγηθέο πνπ έρνπλ γηα πξνέιεπζή
ηνπο απφ ην επηζηεκνληθφ κνληέιν ηεο Δπηζηεκνληθήο Γηνίθεζεο. Υαξαθηεξηζηηθφ
παξάδεηγκα απνηειεί ε κέηξεζε ηνπ απνηειέζκαηνο, ε νπνία ζηελ εθπαίδεπζε
γίλεηαη κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ζε ηξείο ηνκείο: ην
γλσζηνινγηθφ, ην ζπλαηζζεκαηηθφ θαη ην ςπρνθηλεηηθφ.

2.3 Τχπνη Ηγεζίαο ζηελ Δθπαίδεπζε
Γιοικηηική ηγεζία
ε απηφλ ηνλ ηχπν ζρνιηθήο εγεζίαο ππάξρεη κεγάιε ηαχηηζε ηεο εγεζίαο κε
ηε δηνίθεζε ή κε ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο ηεο. Ζ δηνηθεηηθή εγεζία εζηηάδεη θπξίσο
ζηηο ιεηηνπξγίεο, ηνπο ζθνπνχο ή ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπ εγέηε θαη ππνζέηεη φηη αλ
απηέο νη ιεηηνπξγίεο δηεθπεξαησζνχλ ηθαλνπνηεηηθά, ε εξγαζία ησλ ππφινηπσλ κειψλ
ηνπ νξγαληζκνχ ζα δηεπθνιπλζεί (Leithwood and Duke, 1999). Ζ δχλακε ηεο
εμνπζίαο θαη ηεο επηξξνήο βαζίδνληαη ζηε δηνηθεηηθή ζέζε πνπ θαηέρεη ν εγέηεο θαη
είλαη αλάινγε κε ηε βαζκίδα ηεο ηεξαξρίαο ζηελ νπνία αλήθεη ε ζέζε.
χκθσλα κε ηνπο Myers θαη Murphy (1995), ε πην ζεκαληηθή ιεηηνπξγία ηεο
δηνηθεηηθήο εγεζίαο είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ειέγρνπ θαη εληνπίδνπλ έμη εγεηηθέο
πξαθηηθέο: α) επνπηεία, β) έιεγρν ησλ εηζξνψλ (κεηαθηλήζεηο εθπαηδεπηηθψλ), γ)
έιεγρν ζπκπεξηθνξψλ (πεξηγξαθή θαζεθφλησλ), δ) έιεγρν εθξνψλ (καζεηηθέο
εμεηάζεηο), ε) επηινγή – θνηλσληθνπνίεζε θαη ζη) έιεγρν ηνπ πεξηβάιινληνο
(αληαπφθξηζε ηεο θνηλσλίαο).
Απφ ηα παξαπάλσ, γίλεηαη αληηιεπηφ πσο ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη
ιεηηνπξγίεο

ηεο

δηνηθεηηθήο

εγεζίαο

πεξηγξάθνπλ

θαιχηεξα

ηνλ

εγεηηθφ

πξνζαλαηνιηζκφ ησλ Γηεπζπληψλ ζρνιείσλ θαη ησλ Πξντζηακέλσλ Γηεπζχλζεσλ θαη
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Γξαθείσλ ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο, ζχκθσλα κε ην ζεζκηθφ
πιαίζην βαζηθή πηπρή ηνπ έξγνπ ηνπο είλαη ε επνπηεία θαη ν έιεγρνο (Ηνξδαλίδεο,
2002).
Μεηαζτημαηιζηική ηγεζία
χκθσλα κε απηφλ ηνλ ηχπν ζρνιηθήο εγεζίαο, νη εγέηεο είλαη άλζξσπνη πνπ
πξνπνξεχνληαη θαη είλαη γεληθά αθνζησκέλνη ζηε βαζηά αιιαγή ηνπ εαπηνχ ηνπο θαη
ησλ νξγαλψζεσλ πνπ εγνχληαη. Ζγνχληαη κέζα απφ ηελ αλάπηπμε λέσλ ηθαλνηήησλ,
δεμηνηήησλ, αληηιήςεσλ, θαη κπνξνχλ λα πξνέιζνπλ απφ νπνηαδήπνηε ζέζε ηνπ
νξγαληζκνχ. Απηφο ν ηχπνο εγεζίαο εζηηάδεη ζηελ επηξξνή σο πξνο «ηηο δεζκεχζεηο
θαη ηηο ηθαλφηεηεο ησλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ θαζψο, πςειφηεξα επίπεδα
πξνζσπηθήο δέζκεπζεο ζηνπο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ θαη κεγαιχηεξεο ηθαλφηεηεο
γηα πξαγκαηνπνίεζε απηψλ ησλ ζηφρσλ ππνηίζεηαη φηη νδεγνχλ ζε κεγαιχηεξε
πξνζπάζεηα θαη παξαγσγηθφηεηα (Leithwood and Duke, 1999).
ηε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία, πεγή ηεο δχλακεο επηξξνήο ησλ εγεηψλ δελ
είλαη ηφζν ε δηνηθεηηθή ζέζε φζν ηα ίδηα ηα κέιε, ηα νπνία απνδίδνπλ ηε δχλακε ζε
απηνχο πνπ δηαζέηνπλ ηηο ηθαλφηεηεο λα ηνπο εκπλεχζνπλ, ψζηε λα ζηξαηεχνπλ ζηελ
επηδίσμε ησλ θνηλψλ πξνθιήζεσλ, δηαζέηνληαο ηηο πξνζσπηθέο θαη ζπιινγηθέο
ηθαλφηεηέο ηνπο.
Ο Leithwood (1994), εληνπίδεη νθηψ δηαζηάζεηο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο
εγεηηθήο πξαθηηθήο ζηελ εθπαίδεπζε:
•

Γεκηνπξγία ηνπ νξάκαηνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ

•

Πξνζδηνξηζκφο ησλ ζηφρσλ

•

Παξνρή δηαλνεηηθήο παξαθίλεζεο

•

Πξνζθνξά εμαηνκηθεπκέλεο ππνζηήξημεο

•

Παξνρή πξνηχπσλ γηα ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο θαη ηηο αμίεο ηνπ νξγαληζκνχ

•

Καιιηέξγεηα πξνζδνθηψλ πςειήο απφδνζεο

•

Γηακφξθσζε κηαο γφληκεο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο

•

Αλάπηπμε δνκψλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε ζπκκεηνρή ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ
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Χζηφζν, ζηε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία δελ ππνλνείηαη φηη ν δηεπζπληήο ζα
αλαιάβεη απφ κφλνο ηνπ ηελ εγεζία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ε νπνία ζα εμαζθαιίζεη
ηηο παξαπάλσ ζπλζήθεο. Ζ εγεζία είλαη δπλαηφ λα πξνέιζεη ηφζν απφ ηνλ δηεπζπληή,
φζν θαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ελψ, δίλεηαη πξνζνρή ζηελ θαηαλφεζε ησλ
αηνκηθψλ αλαγθψλ θαη φρη ζηνλ ζπληνληζκφ θαη ηνλ έιεγρν ησλ εθπαηδεπηηθψλ
πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαησζνχλ νη ζηφρνη ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (Leithwood, 1994).
Απφ ηα παξαπάλσ, γίλεηαη αληηιεπηφ πσο ν ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο εγεζίαο ηαηξηάδεη
θαιχηεξα ζε εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο πνπ επηδηψθνπλ ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ
αιιαγή θαη παξάιιεια δηαζέηνπλ ηελ απαξαίηεηε απηνλνκία.

Ηθική ηγεζία
Ζ εζηθή εγεζία εζηηάδεη «ζηηο αμίεο θαη ηνλ εζηθφ θψδηθα ηνπ εγέηε θαη έηζη
ε εμνπζία θαη ε επηξξνή πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο αληηιήςεηο ζρεηηθά
κε ην ηη είλαη ζσζηφ ή ιάζνο» (Leithwood and Duke, 1999).
χκθσλα κε ηνλ Bush (2005), ε εζηθή θαη νη εζηθνί θψδηθεο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο εγέηεο θαηά ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ θαη ν ηξφπνο κε ηνλ
νπνίν δηεπζεηνχληαη νη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ αμηψλ έρεη πνιχ κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Παξάιιεια, σο πξνο ηηο βαζηθέο αμίεο
πνπ επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ εγεηψλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο, νη
Leithwood θαη Duke (1999), αλαθέξνληαη ζηελ αλάγθε νη εγέηεο λα είλαη
αθνζησκέλνη ζηηο δεκνθξαηηθέο αξρέο θαη ηδηαίηεξα ζηηο αξρέο ηεο ζπλεξγαζίαο θαη
ηεο ζπκκεηνρήο.
Άιιεο βαζηθέο αμίεο θαίλεηαη λα είλαη ε ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ πξφζβαζεο
ζηελ εθπαίδεπζε, ν δσξεάλ θαη δεκφζηνο ραξαθηήξαο ηεο εθπαίδεπζεο, ε ηζνηηκία
κεηαμχ ζηειερψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ζηε βάζε ηεο πςειήο επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο
ακθφηεξσλ ησλ πιεπξψλ, ε αιιειεγγχε ζηελ αληηκεηψπηζε επαγγεικαηηθψλ θαη
θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ, αιιά θαη ε απηνλνκία ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν (Ηνξδαλίδεο,
2002).
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σμμεηοτική ηγεζία
Ζ ζπκκεηνρηθή εγεζία βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη θέληξν ηνπ εγεηηθνχ
ξφινπ πξέπεη λα είλαη ε πξνψζεζε ηεο νκαδηθήο θαη ζπλεξγαηηθήο ιήςεο ησλ
απνθάζεσλ. Πξφθεηηαη γηα έλα θαλνληζηηθφ κνληέιν βαζηζκέλν ζε ηξία θξηηήξηα, κε
βάζε ηα νπνία δηαθξίλνληαη ηξεηο ζρνιέο ζθέςεο ζε ζρέζε κε ηε ζπκκεηνρηθή
εγεζία: α) ε ζπκκεηνρή ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ, β) ε
ζπκκεηνρή επηβάιιεηαη κε βάζε ηηο δεκνθξαηηθέο αξρέο, θάηη πνπ παξαπέκπεη ζηνλ
ηχπν ηεο εζηθήο εγεζίαο θαη γ) ζην πιαίζην ηεο απηνδηνίθεζεο, ε δχλακε εμνπζίαο
θαη

επηξξνήο

είλαη

δπλεηηθά

δηαζέζηκε

ζε

νπνηνλδήπνηε

εκπιεθφκελν

(εθπαηδεπηηθνχο, γνλείο, κέιε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο), λνκηκνπνηεκέλν κε βάζε ηηο
εηδηθέο γλψζεηο ηνπ, ην δεκνθξαηηθφ δηθαίσκά ηνπο ηεο επηινγήο θαη ηνλ θξίζηκν
ξφιν ηνπ ζηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ (Leithwood and Duke, 1999).

Δνδετομενική ηγεζία
Ζ ελδερνκεληθή εγεζία εζηηάδεη ζην «πσο νη εγέηεο αληαπνθξίλνληαη ζηηο
ηδηαίηεξεο νξγαλσηηθέο ζπλζήθεο ή ζηα ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ σο
ζπλέπεηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ηεο πνηφηεηαο θαη ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ ζπλεξγαηψλ
ηνπο, ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη ησλ ζθνπψλ πνπ επηδηψθνληαη» (Leithwood and
Duke, 1999). Παξάιιεια, ε ελδερνκεληθή εγεζία βαζίδεηαη ζηηο ππνζέζεηο φηη
θαλέλα ζηηι εγεζίαο δελ κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθφ ζε φιεο ηηο θαηαζηάζεηο θαη
φηη νη πξντζηάκελνη – εγέηεο κπνξνχλ λα αιιάδνπλ ζηηι εγεζίαο θαη λα αμηνπνηνχλ
έλα κεγάιν ξεπεξηφξην εγεηηθψλ πξαθηηθψλ, πξνζαξκνδφκελνη ζηηο ηδηαίηεξεο
θαηαζηάζεηο (Leithwood and Duke, 1999).
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Κεθάιαην 3ν – Η ζχγρξνλε ζρνιηθή κνλάδα
Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, νη ζρνιηθέο κνλάδεο απνηεινχλ αλνηθηά
ζπζηήκαηα, ηα νπνία επεξεάδνληαη απφ ην εμσηεξηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Χζηφζν,
ζήκεξα, παξάγνληεο φπσο ν πνιιαπιαζηαζκφο ηεο πνζφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη
ησλ γλψζεσλ, ε ηεξάζηηα αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο, ε παγθνζκηνπνίεζε, αιιά θαη νη
πνηθίιεο αληηδξάζεηο ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο θνηλσλίαο θαη ε θαηεπζπλφκελε δσή,
πξνθαινχλ ζσξεία αιιαγψλ (Κνζκφπνπινο, 1990).
Σα ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα έρνπλ ζπκβεί ηφζεο αιιαγέο φζεο δελ ζπλέβεζαλ
ηνπο ηειεπηαίνπο ηξηάληα αηψλεο (Παζηαξδήο, 2004). ε νηθνλνκηθφ επίπεδν,
ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε αχμεζε ηεο αιιειεμάξηεζεο ησλ νηθνλνκηψλ δηεζλψο θαη νη
δηαθαηλφκελεο ηάζεηο γηα ηελ ελνπνίεζε ησλ αγνξψλ, φπσο απηέο θπξίσο
εθδειψλνληαη κε ηε δηεζλνπνίεζε ηεο παξαγσγήο θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ δηεζλνχο
εκπνξίνπ. Δληνπίδνληαη αιιαγέο ζηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο, άλνδνο ηεο
δηεζλνπνηεκέλεο δηαθήκηζεο θαη ησλ πξνηχπσλ θαηαλάισζεο, πεξηνξηζκφο ησλ
εκπνδίσλ γηα ηελ ειεχζεξε δηαθίλεζε ησλ αγαζψλ, ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ
επελδχζεσλ (Ritzer, 1998). ην ρψξν ηεο παξαγσγήο νη εμειίμεηο ζπλίζηαληαη ζηε
κεηάβαζε απφ ηε κεγάιεο θιίκαθαο νξζνινγηθή νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο ζηελ
Δπέιηθηε Παξαγσγή θαη απφ ηηο κεγάιεο κνλάδεο παξαγσγήο ζηηο απηφλνκεο
παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο. Δπίζεο, παξαηεξείηαη κεηάβαζε απφ ηνλ καθξνρξφλην
πξνγξακκαηηζκφ ζηηο ηερλνινγηθέο - νξγαλσηηθέο θαηλνηνκίεο θαη ηηο επέιηθηεο
νξγαλσηηθέο δνκέο (Bell, 1996; Castells, 1996).
ε πνιηηηθφ επίπεδν, ε παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο έρεη κεηψζεη σο έλα
βαζκφ ηελ ηθαλφηεηα ησλ θξαηψλ λα ραξάμνπλ - θαζνξίζνπλ ηε δηθή ηνπο δηαθξηηή
πνιηηηθή. ε πνιηηηζκηθφ επίπεδν, παξαηεξείηαη ε παγθνζκηνπνίεζε θαη ε
εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο θνπιηνχξαο, ε δηαξθήο παξαγσγή θαη ε αλεκπφδηζηε
θπθινθνξία ηνπ πνιηηηζκηθνχ θεθαιαίνπ κέζσ ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθφξεζεο θαη
επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ), αιιά θαη ε δηάβξσζε ησλ παξαδνζηαθψλ πνιηηηζηηθψλ ηζηψλ
(Παληίδεο θαη Παζηάο, 2004).

36

Αποτελεςματικα Συςτήματα Διοίκηςησ και Διαχείρηςησ Σχολικών Μονάδων

3.1 Η Σχγρξνλε Σρνιηθή Μνλάδα
Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ζηνλ θιάδν ηεο εθπαίδεπζεο
πξνζπαζεί λα εληνπίζεη ηηο γεληθέο αξρέο πνπ πξέπεη λα εκπλένπλ ηελ παηδαγσγηθή
πξάμε θαη ηε ζρέζε πνπ πξέπεη λα έρνπλ κε ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα (Lê
Thánh Khôi, 1981).
Ζ πξνζπάζεηα απφδνζεο ελφο επξέσο απνδεθηνχ λνήκαηνο γηα ηελ
εθπαίδεπζε δηαθξίλεηαη απφ πνιιά θαη δηαθνξεηηθά ζηάδηα. Χζηφζν, αλέθαζελ
δηακνξθσλφηαλ ζε ζπλάξηεζε κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο
εμνπζίαο. Έηζη, ζηα ηέιε ηνπ 18νπ αηψλα ε έλλνηα ηεο εθπαίδεπζεο, φπνηε θαη
εδξαηψζεθε ε έλλνηα ηνπ έζλνπο θξάηνπο, ν ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο επηθεληξψζεθε
ζηε δεκηνπξγία ελφο λένπ ηξφπνπ δηαθπβέξλεζεο κε άμνλα ην ηξίπηπρν εζληθφηεηα –
θξαηηθή θπξηαξρία – ξφινο ηνπ πνιίηε θαη ηαπηφρξνλα ε δεκηνπξγία ελφο λένπ ηχπνπ
αλζξψπνπ, απηνχ ηνπ πνιίηε ηνπ εζληθνχ θξάηνπο.
Αληίζηνηρα, ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα θαζηεξψζεθαλ ε καδηθή εθπαίδεπζε θαη
ν έιεγρνο ηεο παηδείαο απφ ην θξάηνο, ηα νπνία απνζθνπνχζαλ ζηελ παξαγσγή ελφο
λένπ ηχπνπ πνιίηε, ν νπνίνο ζπλέδεε ηελ εζληθή ηνπ ηαπηφηεηα κε ηελ χπαξμε
θπξίαξρεο θξαηηθήο νληφηεηαο ελψ, ζηα ηέιε ηνπ 20νπ αηψλα εληνπίδεηαη κία πην
ζθαηξηθή θνηλσλία κε ππεξεζληθά ραξαθηεξηζηηθά, φπνπ ε έλλνηα ηνπ πνιίηε θαη ν
ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο επαλαπξνζδηνξίζηεθαλ (Novoa, 2000).
Σα ηειεπηαία ρξφληα, θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70
θαη έπεηηα, ζεκεηψλνληαη πιήζνο ζεκαληηθψλ αιιαγψλ ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο
θαη ηδηαίηεξα ζην πεδίν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο (Γξάβαξεο, 2005).
Ζ παγθνζκηνπνίεζε ζρεηίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηηο αιιαγέο ζην επίπεδν
ησλ αμηψλ θαη ζην επίπεδν απηνχ πνπ νλνκάδεηαη «εθπαηδεπηηθή θνπιηνχξα» θαζψο
επηβάιιεη έλαλ δηεζλή αληαγσληζκφ ζηνλ νπνίν ηα θξάηε θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε
θαινχληαη

(θαη

ζε

αξθεηέο

πεξηπηψζεηο

αλαγθάδνληαη)

λα

ζπκκεηάζρνπλ

απνηειεζκαηηθά θαη λα πξνζαξκφζνπλ ηελ παηδεία ζηηο λέεο απαηηήζεηο θαη αλάγθεο
κε κηα λέα εξγαιεηαθή εθπαίδεπζε θαη ηερλνγλσζία (Καδακίαο, 2003).
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Ο εθπαηδεπηηθφο ζεζκφο ηφζν ζην επίπεδν ηεο αλαβάζκηζεο ηεο γεληθήο
κφξθσζεο, φζν θαη ζην επίπεδν ηεο αλάπηπμεο ηεο ηθαλφηεηαο απαζρφιεζεο θαη ηεο
δηάρπζεο ησλ πνιηηηζηηθψλ αμηψλ ζεσξείηαη φηη απνηειεί ην πην ηζρπξφ κέζν
δηακεζνιάβεζεο ζηε κεηάβαζε πξνο ηηο θνηλσλίεο ηνπ 21νπ αηψλα (UNESCO, 1999).
ηε δεκφζηα εθπαίδεπζε ηα ηειεπηαία ρξφληα πξνσζείηαη ε νξζνινγηζηηθή
δηαρείξηζε θαη δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ, αιιά θαη ε αμηνιφγεζε (Whitty & Δdwards,
1998) ελψ, ζε πξφζθαηεο έξεπλεο θαη κειέηεο αιιά θαη απφ νξηζκέλα ζεκαληηθά
θείκελα δηεζλψλ νξγαληζκψλ φπσο ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη ε UNESCO, ν ιφγνο γηα
ηε κεηαξξχζκηζε ζην καθξνεπίπεδν ηεο εζληθήο πνιηηηθήο θαη ζην κηθξνεπίπεδν ηνπ
ζρνιείνπ

δηέπεηαη

απφ

νξζνινγηζκφ,

«λενθηιειεχζεξεο»

αμίεο

θαη

απφ

επηρεηξεκαηηθφ ήζνο.
Απηέο

νη

ηδέεο

«απνηειεζκαηηθφηεηα»,

θαη

νη

αμίεο

«αληαγσληζκφο»,

ππνλννχληαη

ζε

«παξαγσγηθφηεηα»,

φξνπο

φπσο

«αγνξέο»,

«θηιειεχζεξνο αηνκηθηζκφο», «απειεπζέξσζε αγνξάο», «ηδησηηθνπνίεζε» θαη ηηο
ζπλαθείο έλλνηεο (Καδακίαο, 2003).
χκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ δηεζλείο νξγαληζκνχο, ην ζρνιείν ηνπ κέιινληνο
ζα «απνινγείηαη» ζηελ αγνξά θαη ηελ θνηλσλία γηα ηνπο ζηφρνπο ηνπ, ηε ιεηηνπξγία
ηνπ θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπ ελψ, βαζηθή ηνπ επηδίσμε ζα απνηειεί ε παξνρή
πςειήο πνηφηεηαο κφξθσζεο, αιιά θαη ε κεηάδνζε ζε καζεηέο θαη θνηηεηέο φισλ
ησλ απαξαίηεησλ εθνδίσλ θαη κέζσλ, ψζηε λα είλαη ζηελ θνηλσλία απνδνηηθνί θαη
ρξήζηκνη. Γελ πξέπεη λα μερλάκε φηη ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο, ε γλψζε, αλ θαη ζα
είλαη ην θιεηδί γηα ηελ απαζρφιεζε, εληνχηνηο ζα απνηειεί θαίξηα αιιά φρη θαη ηθαλή
ζπλζήθε γηα ηελ έληαμε ησλ αηφκσλ ζην ρψξν ηεο απαζρφιεζεο (Μπνπδάθεο, 2005).
Πνιινί κειεηεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ζήκεξα, νη ιεηηνπξγίεο θαη ν ξφινο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ζεζκνχ απνδνκνχληαη ελψ, ε ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο είηε σο
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, είηε σο ηδενινγηθφο κεραληζκφο, είηε σο κεραληζκφο
ελζσκάησζεο / θαηαλνκήο / αλαπαξαγσγήο, είηε σο απνηέιεζκα (γλψζε, θαηάξηηζε,
κφξθσζε, παηδεία), ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη ζε κηα θξίζε πξνζδηνξηζκνχ ησλ αξρψλ,
ησλ αμηψλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο (Μαηζαίνπ, 2002).
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3.2 Τν απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν
Οη έλλνηεο «πνηφηεηα», «απνηειεζκαηηθφηεηα», «απνδνηηθφηεηα», «πνηνηηθφο
έιεγρνο», «δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο», «θξηηήξηα θαη δείθηεο αμηνιφγεζεο»,
θαηέρνπλ θεληξηθή ζέζε ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ’90. Οη
έλλνηεο απηέο έρνπλ σο πξνέιεπζή ηνπο θπξίσο ηνλ νηθνλνκηθφ ρψξν θαη ζπλδένληαη
κε ην ζηφρν ηεο αχμεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ. Ζ
επίδξαζή ηνπο επεθηείλεηαη θαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν ζηνλ νπνίν δηακνξθψλνπλ
ζηξαηεγηθέο θαη κεζνδνινγίεο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ (Γνχθαο,
1999).
Σν πην ζπλεζηζκέλν κέηξν απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζε
αξθεηέο έξεπλεο θαη κειέηεο είλαη ε επίδνζε ησλ καζεηψλ ζε πξνθαηαζθεπαζκέλα
εηδηθά ηεζη ή ζε εμεηάζεηο (Καξαηδηά-ηαπιηψηε, 1996). Γίλεηαη ινηπφλ αληηιεπηφ
πσο ε ζρνιηθή εθπαίδεπζε αμηνινγείηαη κε βάζε ηα ίδηα θξηηήξηα κε ηα νπνία
αμηνινγνχληαη νη επηρεηξήζεηο: ηα θξηηήξηα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο
παξαγσγηθφηεηαο, πνπ απνηεινχλ νπζηαζηηθά θξηηήξηα ηεο δηνίθεζεο.

Καηά

ζπλέπεηα, δίλεηαη έκθαζε ζηε ινγνδφηεζε, ζηελ πεηζάξρεζε ηνπ δηδαθηηθνχ
πξνζσπηθνχ, ζηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ ζε παξαγσγηθνχο θπξίσο γλσζηηθνχο ηνκείο
(π.ρ. ζηα καζεκαηηθά θαη ζηελ ηερληθνεπηζηεκνληθή γλψζε), ζηε ζπκκεηνρή ζε
δηεζλείο έξεπλεο, θιπ (Καδακίαο, 2003).
Χζηφζν, έληνλε είλαη ε θξηηηθή πνπ έρεη αζθεζεί πάλσ ζε απηφ ην κνληέιν
εθπαίδεπζεο. Οη θξηηηθέο απηέο ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηνλ αληαγσληζκφ πνπ πηζαλά
θαιιηεξγείηαη ζε απηνχ ηνπ είδνπο ην ζρνιείν ελψ παξάιιεια ππνζηεξίδεηαη πσο
απνθεχγεηαη ε ελίζρπζε ηεο ζπληξνθηθφηεηαο θαη ηεο επηθνηλσληαθήο ζρέζεο. Άιινη
κειεηεηέο ηνλίδνπλ πσο ζε απηφ ην κνληέιν εθπαίδεπζεο εληζρχνληαη ηάζεηο
απνκφλσζεο θαη θαηά ζπλέπεηα νη καζεηέο δελ είλαη ηθαλνί λα αληηκεησπίζνπλ ηα
πνηθίια πξνβιήκαηα ηεο δσήο ηνπο ελψ εζηηάδεη ζηελ πνζφηεηα θαη φρη ζηελ
πνηφηεηα (Υξπζαθίδεο, 2000).
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Κεθάιαην 4ν – Η Γηαρείξηζε ηεο Αιιαγήο θαη ησλ
Καηλνηνκηψλ ζηελ Δθπαίδεπζε

4.1. Θεσξεηηθφ Μέξνο: Δηζαγσγή θαη Γηαρείξηζε Αιιαγψλ ζηελ
Δθπαίδεπζε
Όπσο νη επηρεηξήζεηο, έηζη θαη νη εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο θαη νη νξγαληζκνί
έξρνληαη ζε αιιειεπίδξαζε κε ην εμσηεξηθφ ηνπο πεξηβάιινλ θαη επεξεάδνληαη απφ
απηφ. πλεπψο, ε εηζαγσγή θαη ε πηνζέηεζε αιιαγψλ ζηελ εθπαίδεπζε απνηειεί
απαξαίηεηε πξνυπφζεζε, γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζηηο ζπλερψο
κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο ηνπ εμσηεξηθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο αιιά θαη ηεο
θνηλσλίαο.
χκθσλα κε ηνπο Hoy θαη Miskel (1996), νη ζρνιηθέο κνλάδεο ζηα πιαίζηα
ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, πξέπεη λα εηζάγνπλ ζπλερψο θαηλνηνκίεο θαη λα πηνζεηνχλ φιεο
ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο, απνζθνπψληαο ζηε δεκηνπξγία ελφο ειθπζηηθνχ
πλεπκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, ην νπνίν ζπκβαδίδεη κε ηηο εμειίμεηο θαη ηηο απαηηήζεηο
ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο. Ζ εηζαγσγή, πηνζέηεζε θαη δηαρείξηζε ησλ αιιαγψλ
απηψλ, δελ ζπκβάιιεη κφλν ζηελ ελαξκφληζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ κε ην
εμσηεξηθφ ηνπο πεξηβάιινλ, αιιά θαη ζηε βειηίσζε ησλ ζρνιηθψλ απνηειεζκάησλ
θαη ελ ηέιεη ζηε βειηίσζε φινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο (Tomlinson and
Allan, 2004).
Χζηφζν, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε πηνζέηεζε αιιαγψλ δελ εθιακβάλεηαη σο
θάηη ζεηηθφ θαη έηζη πνιιέο θνξέο εληνπίδνληαη ζεκαληηθά εκπφδηα θαη αληηζηάζεηο
θαηά ηελ εηζαγσγή θαη εθαξκνγή ηνπο. χκθσλα κε ηνλ Day (1999), θάζε αιιαγή
πνπ επηρεηξείηαη ζηελ εθπαίδεπζε, απαηηεί πνιιαπιή θαη παξεκβαηηθή εγεζία απφ ηνλ
δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε αλαπηπμηαθή πνξεία
ηνπ ζρνιείνπ.
ε απηφ ην ζεκείν σζηφζν, πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο έρεη δνζεί απμεκέλε
βαξχηεηα θαη ζην ξφιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ηελ εηζαγσγή θαη ηε
δηαρείξηζε αιιαγψλ ζε κία ζρνιηθή κνλάδα θαζψο, απνηεινχλ άκεζνπο παξαιήπηεο
νπνηαζδήπνηε επηρεηξνχκελεο αιιαγήο (Εαιβαλφο, 2003).
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O Fullan (1991) αλαθέξεη φηη ε εηζαγσγή αιιαγψλ θαη θαηλνηνκηψλ ζηηο
ζρνιηθέο κνλάδεο είλαη απαξαίηεηε ηφζν γηα ηελ επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ζηφρσλ, φζν θαη γηα ηε βειηίσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο, ζπκβάιινπλ ζηελ
αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία, ζηελ πξνζέγγηζε λέσλ εθπαηδεπηηθψλ
κεζφδσλ αιιά θαη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ.
Ζ εμέιημε ηεο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο, ε ελζσκάησζε λέσλ γλσζηηθψλ
αληηθεηκέλσλ ζηε δηδαζθαιία, νη εμειίμεηο ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ησλ
ζρνιηθψλ κνλάδσλ αιιά θαη ε ελδπλάκσζε ηεο παηδαγσγηθήο ηαπηφηεηαο ζηα
ζρνιεία, απνηεινχλ παξάγνληεο νη νπνίνη ζπκβάιινπλ ζηελ εηζαγσγή θαη ηελ
πηνζέηεζε αιιαγψλ θαη θαηλνηνκηψλ ζηελ εθπαίδεπζε (Fullan, 1991).
χκθσλα κε ηνλ Μαηζαίνπ (2001), ηα ζηνηρεία πνπ ζπληζηνχλ ηε βάζε ησλ
αιιαγψλ ζηελ εθπαίδεπζε είλαη ηα εμήο:
Α) Σν πεδίν αλαθνξάο ηεο αιιαγήο (ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ην ζρνιείν, ε ζρνιηθή
ηάμε, θιπ)
Β) Σν αληηθείκελν ηεο αιιαγήο (εθπαηδεπηηθνί - ζρνιηθνί ζηφρνη, ηξφπνο νξγάλσζεο
θαη δηνίθεζεο, ρξεκαηνδφηεζε, ζρνιηθφ πξφγξακκα, επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ,
θιπ)
Γ) Σα εκπιεθφκελα κέξε (εθπαηδεπηηθνί, καζεηέο, ζρνιείν, θεληξηθέο ππεξεζίεο,
θιπ)
Γ) Οη αηηίεο θαη νη αθνξκέο γηα ηελ αιιαγή (ηερλνινγία, λέν λνκνζεηηθφ πιαίζην,
θιπ)
Δ) πλζήθεο θαη Παξάκεηξνη (ηξφπνη ρξεκαηνδφηεζεο, ππνδνκέο, αλζξψπηλν
δπλακηθφ, θιπ)
Σ) Υαξαθηεξηζηηθά ηεο αιιαγήο (ρεδηαζκφο, Τινπνίεζε, θιπ)
Αληίζηνηρα, ζηε βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη πσο κεηαμχ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ
παξαγφλησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επηηπρεκέλε εηζαγσγή θαη πηνζέηεζε ησλ
αιιαγψλ ζηελ εθπαίδεπζε πεξηιακβάλνληαη ε ζαθήλεηα ησλ ζηφρσλ θαη ησλ
πξννπηηθψλ ηεο αιιαγήο, ε θαηαλφεζε ησλ αλακελφκελσλ απνηειεζκάησλ απφ ηα
εκπιεθφκελα κέξε, ε επειημία θαη ε πξνζαξκνζηηθφηεηα ηεο αιιαγήο, ε απφζηαζε
αλάκεζα ζηελ πθηζηάκελε θαη ηελ επηδησθφκελε θαηάζηαζε, αιιά θαη νη απαηηήζεηο
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γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αιιαγήο (ρξεκαηνδφηεζε, αλάγθε γηα εθπαίδεπζε θαη
επηκφξθσζε, θιπ) (MacBeath and Mortimore, 2001).
Χζηφζν, φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε
πηνζέηεζε αιιαγψλ δελ εθιακβάλεηαη σο θάηη ζεηηθφ θαη έηζη πνιιέο θνξέο
εληνπίδνληαη ζεκαληηθά εκπφδηα θαη αληηζηάζεηο θαηά ηελ εηζαγσγή θαη εθαξκνγή
ηνπο. Οη παξάγνληεο αληίζηαζεο ζηηο αιιαγέο είλαη πνιινί θαη πνηθίινη θαη
εληνπίδνληαη ηφζν θαηά ηελ εηζαγσγή, φζν θαη θαηά ηελ πινπνίεζε κηα αιιαγήο.
Μεηαμχ ησλ βαζηθφηεξσλ πεγψλ αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή, ζηε βηβιηνγξαθία
αλαθέξνληαη: ε έιιεηςε θαηαλφεζεο ηεο αλάγθεο γηα αιιαγή, νη δηαθνξεηηθέο
αληηιήςεηο ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ, ν θφβνο γηα ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα
θαη ε ζπλήζεηα ζηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε, ε ακθίβνιε απνηειεζκαηηθφηεηα, ην
νηθνλνκηθφ θφζηνο, ε απψιεηα ειέγρνπ, ε χπαξμε ζπκθεξφλησλ, θιπ (Μπνπξαληάο,
2002; Εαιβαλφο, 2003).
Οινθιεξψλνληαο ηελ παξνχζα ελφηεηα λα αλαθέξνπκε πσο νη κέζνδνη
αληηκεηψπηζεο ησλ αληηζηάζεσλ θαηά ηελ εηζαγσγή θαη πηνζέηεζε ησλ αιιαγψλ
έρνπλ κειεηεζεί θαη αλαιπζεί επξέσο απφ πνιινχο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο. Δηδηθφηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο
θαη ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, σο απνηειεζκαηηθφηεξνη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ησλ
αληηζηάζεσλ πνπ ζπλαληψληαη ζε επηθείκελεο αιιαγέο αλαθέξνληαη (Μπνπξαληάο,
2002; Μαηζαίνπ, 2001):
 Ζ εθπαίδεπζε. Μέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε κπνξνχλ λα γίλεη θαηαλνεηή ε αλάγθε
γηα αιιαγή, λα ελεκεξσζνχλ ζσζηά φια ηα εκπιεθφκελα κέξε θαη λα δεκηνπξγεζνχλ
νη βάζεηο γηα ηε ζσζηή επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ αλάπηπμε
θαηλνηνκηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
 Ζ επηθνηλσλία. Ζ δεκηνπξγία ελφο ζσζηά δνκεκέλνπ επηθνηλσληαθνχ πιαηζίνπ
κπνξεί λα ζπκβάιιεη ηφζν ζηε ζσζηή ελεκέξσζε φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ,
φζν θαη ζηε δεκηνπξγία ελφο θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο, κε ηελ νπνία κπνξνχλ λα
αληηκεησπηζηνχλ πηζαλά εκπφδηα θαηά ηελ εηζαγσγή αιιαγψλ
 Ζ ζπκκεηνρή. Μέζα απφ ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ ζηελ
δηαδηθαζία εηζαγσγήο θαη πινπνίεζεο αιιαγψλ, επηηπγράλεηαη ε ελεξγνπνίεζε φισλ
ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ πξνο κία θαηεχζπλζε θαη ε δηακφξθσζε ελφο
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ζπκκεηνρηθνχ θιίκαηνο κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ησλ επηδησθφκελσλ ζηφρσλ κέζα απφ
ηηο επηδησθφκελεο αιιαγέο
 Ζ ππνζηήξημε,. Ζ ππνζηήξημε αθνξά ζηε πξνζπάζεηα φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ
κεξψλ γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο αλάγθεο γηα θάζε επηρεηξνχκελε αιιαγή θαη ηελ
αλάιεςε δξάζεσλ γηα ηελ νκαιή κεηάβαζε ζηελ επηδησθφκελε θαηάζηαζε

4.2 Δξεπλεηηθφ Μέξνο: Δηζαγσγή θαη Γηαρείξηζε Καηλνηνκίαο ζε
ζρνιηθή κνλάδα
Μειέηε πεξίπησζεο ζηελ παξνχζα εξγαζία απνηειεί ε εηζαγσγή θαη ε
δηαρείξηζε ησλ αιιαγψλ ζε κία ζρνιηθή κνλάδα. ηελ παξνχζα εξεπλεηηθή κειέηε
δίλεηαη έκθαζε ζηελ εηζαγσγή θαη πηνζέηεζε ηεο ελδνυπεξεζηαθήο επηκφξθσζεο
ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη κειεηψληαη ν ηξφπνο ηεο εηζαγσγήο, νη αληηζηάζεηο πνπ
πξνέθπςαλ απφ ηελ πηνζέηεζε ηεο παξαπάλσ πξφηαζεο, αιιά θαη νη ηξφπνη κε ηνπο
νπνίνπο αληηκεησπίζηεθαλ νη αληηζηάζεηο απηέο ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ
παξαπάλσ πξνγξάκκαηνο.

4.2.1 Η επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ε επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ζηφρσλ αιιά θαη ε πνηφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο απνηεινχλ ζηνηρεία,
άξξεθηα ζπλδεδεκέλα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη ζπκβάιινπλ ζηελ πξνψζεζε
ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιαγψλ θαη ζηελ εμέιημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο
(Καηζαξνχ θαη Γεδνύιε, 2008).
Απφ ηα παξαπάλσ, κπνξνχκε λα αληηιεθζνχκε πσο ε επηζηεκνληθή,
επαγγεικαηηθή αιιά θαη πξνζσπηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηεινχλ βαζηθή
πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ αιιά θαη ηελ αλαβάζκηζε
ηεο εθπαίδεπζεο (Μπαγάθεο, 2005). Γίλεηαη ινηπφλ ζαθέο, ε χπαξμε ηεο αλάγθε γηα
ηε ζπλερή επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ζηφρν ηελ ππνζηήξημε θαη ηε
βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ θαη θαη’ επέθηαζε ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη
ηελ αλαβάζκηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.
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4.2.2 Η πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζηνλ ηνκέα ηεο επηκφξθσζεο

ην

ειιεληθφ

εθπαηδεπηηθφ

ζχζηεκα

εληνπίδεηαη

ζαθήο

έιιεηςε

ζπζηεκαηηθήο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηφζν ην
επηζηεκνληθφ ηνπο αληηθείκελν, φζν δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηξφπν
δηδαζθαιίαο θαη δηνίθεζεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ (Μπνπδάθεο θαη ζπλ., 2002).
Σν ζεζκηθφ πιαίζην πνπ αθνξά ζηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην
ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα είρε πνιιέο δηαθπκάλζεηο κε ζεκαληηθφηεξε ηε
κεηάβαζε απφ ηα ειεγρφκελα θαη καθξνρξφληα πξφηππα επηκφξθσζεο, ζε λέα πην
ζχγρξνλα θαη ηαρχξξπζκα επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα (Μπνπδάθεο θαη ζπλ., 2002).
ήκεξα, ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαθξίλεηαη ζε ππνρξεσηηθή
(εηζαγσγηθή

επηκφξθσζε

ζηνπο

πξνο

δηνξηζκφ

εθπαηδεπηηθνχο,

πεξηνδηθή

επηκφξθσζε ζηνπο κφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο, θιπ) θαη πξναηξεηηθή (ζεκηλάξηα
Πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, Αγσγήο Τγείαο, Δηδηθήο Αγσγήο, θιπ). Χζηφζν,
πνιιά απφ ηα παξαπάλσ επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα δελ πινπνηνχληαη ή
πινπνηνχληαη κεξηθψο.
Ζ αμηνιφγεζε απφ

ηελ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ επηκνξθσηηθψλ

δξαζηεξηνηήησλ κέρξη ζήκεξα δείρλεη ζεκαληηθέο ειιείςεηο θαη αδπλακίεο ελψ,
ζχκθσλα κε κειέηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, νη εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνπλ
ζεηηθή ζηάζε σο πξνο ηελ αλάγθε επηκφξθσζεο σζηφζν, εθθξάδνπλ ακθηβνιίεο σο
πξνο ηα απνηειέζκαηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ επηκνξθσηηθψλ
πξνγξακκάησλ (ΤΠΔΠΘ - Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2008).
Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα απνηειέζκαηα εξεπλψλ αλαθνξηθά κε ηελ επηκφξθσζε
ησλ εθπαηδεπηηθψλ εληνπίδνπλ ζεκαληηθή έιιεηςε σο πξνο ηε ζπλερή πινπνίεζε
επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ, έιιεηςε ελφο ζπγθξνηεκέλνπ ζρεδίνπ επηκφξθσζεο,
πξνβιήκαηα ζηελ νξγάλσζε θαη ζχγρπζε αλαθνξηθά κε ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηνπο
θνξείο πινπνίεζεο, επηθαλεηαθή πξνζέγγηζε, έιιεηςε ζαθνχο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ,
ζπγθεληξσηηθή ιεηηνπξγία αλαθνξηθά κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ επηκνξθσηηθψλ
πξνγξακκάησλ, αιιά θαη έιιεηςε επάξθεηαο αλαθνξηθά κε ηα γλσζηηθά αληηθείκελα
(ΤΠΔΠΘ - Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2008).
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4.3 Δλδνυπεξεζηαθή Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ
Οη νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αλαθνξηθά κε ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο
πξαθηηθέο γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη θαη’ επέθηαζε ηελ πνηνηηθή
αλαβάζκηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαζνξίδνπλ πέληε βαζηθνχο άμνλεο γηα
ηελ πινπνίεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ (European Commission, 2010):
 Πξφζβαζε φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη
ζηάζεηο πνπ ηνπο θαζηζηνχλ απνηειεζκαηηθνχο
 πληνληζκφο θαη ζπλνρή ζηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
 Αλάπηπμε θαη Πξνψζεζε θνπιηνχξαο αλαζηνραζκνχ θαη έξεπλαο κεηαμχ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ
 Τπνζηήξημε επαγγεικαηηζκνχ ζηε δηδαζθαιία
Δξεπλεηηθφ αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηειεί ε ελδνυπεξεζηαθήο
επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ε νπνία
εθαξκφζηεθε ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ζην λνκφ Αηηηθήο.
Ζ παξαπάλσ ελέξγεηα απνηειείηαη απφ ηξεηο βαζηθνχο άμνλεο θαη αλαθέξεηαη
ζηε δηακφξθσζε ελφο πιαηζίνπ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πινπνίεζε επηκνξθσηηθψλ
πξνγξακκάησλ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ λνκνχ Αηηηθήο. Οη
άμνλεο απηνί είλαη: ε έξεπλα αλαθνξηθά κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε θαη ηηο
αλάγθεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε αλάπηπμε ησλ επηκνξθσηηθψλ
πξνγξακκάησλ θαη ε δηάρπζε ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ.
ην ζηάδην ηεο έξεπλαο εληνπίδνληαη νη εμήο ελέξγεηεο:
 Γηεξεχλεζε ησλ αλαγθψλ επηκφξθσζεο θαη θαηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο
θαηάζηαζεο.

Ζ

δηεξεχλεζε

πξαγκαηνπνηείηαη

κέζα

απφ

ηε

ζπκπιήξσζε

εξσηεκαηνινγίσλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη αλάιπζε ηνπ
εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (SWOT)
 Μειέηε

ησλ

παξακέηξσλ

πνπ

πξνζδηνξίδνπλ

ηα

ραξαθηεξηζηηθά

ηεο

ελδνυπεξεζηαθήο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα
 Δθηίκεζε ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηα πθηζηάκελα
πξνγξάκκαηα ελδνυπεξεζηαθήο επηκφξθσζεο θαη επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο
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 Γηεξεχλεζε δεηεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ
δηαδηθαζηψλ επηκφξθσζεο
 Καζνξηζκφο ζεκάησλ επηκφξθσζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο
θαη ηνπο εκπιεθφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο
 Καζνξηζκφο γεληθψλ θαη εηδηθφηεξσλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο

4.3.1 Σρεδηαζκφο θαη βαζηθά ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο ελδνυπεξεζηαθήο
επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ

Σν πξφγξακκα ελδνυπεξεζηαθήο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ρσξίδεηαη
ζε ηέζζεξηο θχξηεο ελφηεηεο:
 ηελ ελφηεηα Α, ε νπνία θαιχπηεη ηελ πξνπαξαζθεπαζηηθή πεξίνδν θαη ηνλ
θαζνξηζκφ ηεο κεζνδνινγίαο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
 ηελ ελφηεηα Β, ε νπνία απνηειεί ηελ πεξίνδν πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο
επηκφξθσζεο
 ηελ ελφηεηα Γ, ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο ζα θαηαξηηζηεί έλα πξνζρέδην νδεγνχ
θαιψλ πξαθηηθψλ
 ηελ ελφηεηα Γ, ε νπνία ζα επηθεληξσζεί ζηελ Δλδνυπεξεζηαθή επηκφξθσζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ
Καηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο παξάιιεια θαζνξίδεηαη
ην

ρξνλνδηάγξακκα

πινπνίεζεο

(δειαδή

ε

δηάξθεηα

ηνπ

πξνγξάκκαηνο

επηκφξθσζεο), ν ραξαθηήξαο ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο (δειαδή εάλ ζα
είλαη ππνρξεσηηθή ή πξναηξεηηθή ε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ), αιιά θαη ν
ηξφπνο ελεκέξσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ χπαξμε ηεο αλαγθαηφηεηαο γηα ηελ
εηζαγσγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηλνηνκίαο.
Σέινο,

ζηα

ελδνυπεξεζηαθήο

ραξαθηεξηζηηθά

επηκφξθσζεο

ησλ

ηνπ

ζρεδηαζκνχ

εθπαηδεπηηθψλ

ηνπ

πξνγξάκκαηνο

ζπκπεξηιακβάλνληαη:

ε

εμαζθάιηζε, ε θαηαλνκή θαη ε θαηάιιειε αμηνπνίεζε επαξθψλ πφξσλ πνπ
δηαηίζεληαη γηα ηελ επηκφξθσζε, ε επηινγή θαηάιιεισλ, ε αμηνπνίεζε επέιηθησλ
κνληέισλ επηκφξθσζεο (e-learning, εμ απνζηάζεσο ζπγρξνληθή θαη αζχγρξνλε
εθπαίδεπζε θ.ιπ.), ε ελζσκάησζε πνηθίισλ επηκνξθσηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ε
αμηνπνίεζε ζπλεξγαηηθψλ θαη ζπκκεηνρηθψλ κνξθψλ επηκφξθσζεο.
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ην ζηάδην ηεο αλάπηπμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ελδνυπεξεζηαθήο επηκφξθσζεο
εθπαηδεπηηθψλ εληνπίδνληαη:
 Ζ εθπαίδεπζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ηεο νκάδαο εξγαζίαο θαη ησλ
ππννκάδσλ, ψζηε λα βνεζήζνπλ ζηελ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ
 Ζ αλάπηπμε ελφο επαγσγηθνχ θαη αλαδνκεηηθνχ κνληέινπ επηκφξθσζεο
 Ζ ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνπο
ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη γηα ηελ αλαγθαηφηεηά ηνπ
 Ζ αλαθνίλσζε ηνπ ηειηθνχ πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο
 Ζ εμεηδίθεπζε ησλ ξφισλ πνπ ζα έρνπλ ηα εκπιεθφκελα κέξε (δηεπζπληήο, νκάδα
ζπληνληζκνχ, νκάδεο εξγαζίαο)
 Ζ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο
 Ζ ζχλδεζε ηεο επηκφξθσζεο κε ηελ ππεξεζηαθή εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
 Ζ ελζσκάησζε πνηθίισλ επηκνξθσηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
 Ζ αμηνπνίεζε ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο (π.ρ. εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε,
πιαηθφξκεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο)
 Ζ παξνρή θηλήηξσλ πξνψζεζεο γηα

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (π.ρ. κνξηνδφηεζε,

πηζηνπνίεζε, θιπ).

4.3.2 Δπίπεδα αιιαγήο γηα ηελ εηζαγσγή θαη πηνζέηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
ελδνυπεξεζηαθήο επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ

Ζ εηζαγσγή θαη πηνζέηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ελδνυπεξεζηαθήο επηκφξθσζεο
εθπαηδεπηηθψλ απφ ηε ζρνιηθή κνλάδα πξνυπνζέηεη νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζε πνιιά
επίπεδα.
Καηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο νη αιιαγέο
εληνπίδνληαη ζηα εμήο επίπεδα:
 ηελ εμαζθάιηζε ρξεκαηνδφηεζεο θαη επηπξφζζεησλ πφξσλ απφ εζσηεξηθνχο θαη
εμσηεξηθνχο θνξείο (Τπνπξγείν, επηρεηξεκαηίεο, ρνξεγίεο)
 ηελ εμαζθάιηζε ζπκκεηνρήο ησλ απαξαίηεησλ θνξέσλ (ζπλεξγαζία κε
Παλεπηζηήκηα)
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 ηελ επηκφξθσζε ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ησλ νκάδσλ εξγαζηψλ θαη
ησλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ
 ηελ πξφβιεςε θαη ηελ έγθαηξε αληηκεηψπηζε ησλ αληηζηάζεσλ ζηελ αιιαγή
Καηά ηελ πινπνίεζε

ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο νη αιιαγέο

εληνπίδνληαη ζηα εμήο επίπεδα:
 ηελ νξγάλσζε θαη ηε δηνίθεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο
 ηε ρξήζε ησλ επηκνξθσηηθψλ κεζφδσλ (e‐learning, εμ απνζπάζεσο ζπγρξνληθή
θαη αζχγρξνλε εθπαίδεπζε θ.ιπ.)
 ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο (κηθξνδηδαζθαιίεο θαη πξνζνκνησηηθέο δηδαζθαιίεο)
 ηελ αλάπηπμε λέσλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο (εξγαζηήξηα, ζρέδηα εξγαζίαο, παηρλίδη
ξφισλ,

θαηαηγηζκφο

ηδεψλ,

βησκαηηθέο

αζθήζεηο,

αμηνπνίεζε

θεηκέλσλ

απηναλαθνξάο, θ.ιπ.)
 ηελ αμηνπνίεζε θαη ηελ εμεηδίθεπζε ησλ επηκνξθσηψλ
 ηε ξνπηίλα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο
 ηα θαζήθνληα ησλ εθπαηδεπηηθψλ
 ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ

4.3.3 Αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο - Αηηίεο
αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή

Όπσο ζε θάζε αιιαγή, έηζη θαη ζηελ παξνχζα πεξίπησζε ε εηζαγσγή ελφο
λένπ ηξφπνπ επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλνδεχηεθε απφ ηελ παξνπζία
αληηζηάζεσλ θαη αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ.
Οη

ζεκαληηθφηεξνη

αλαζηαιηηθνί

παξάγνληεο

ζρεηίδνληαη

κε

ηε

ζπγθεληξσηηθή ιεηηνπξγία ζε φηη αθνξά ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ επηκνξθσηηθψλ
δξάζεσλ, ε νπνία ζηεξεί ηνπο ηνπηθνχο/πεξηθεξεηαθνχο θνξείο απφ θάζε δπλαηφηεηα
πξσηνβνπιίαο, ηελ έιιεηςε ελφο ζπγθξνηεκέλνπ ζρεδίνπ επηκφξθσζεο,

ηελ

αλειαζηηθφηεηα ηνπ ηζρχνληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, ηελ έιιεηςε ζπληνληζκνχ θαη
ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ αξκφδησλ θνξέσλ αιιά θαη ηελ έιιεηςε επάξθεηαο θαη
αμηνπηζηίαο ζε φηη αθνξά ζην επηκνξθσηηθφ πιηθφ.
Οη παξαπάλσ παξάγνληεο ζπλέβαιαλ ζηε δεκηνπξγία αληηζηάζεσλ απφ ηελ
πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σα θαηλφκελα αληίζηαζεο πνπ παξαηεξήζεθαλ
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ζρεηίδνληαη θαηά βάζε κε ην θφβν δεκηνπξγίαο επηπξφζζεησλ ππνρξεψζεσλ γηα ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο, ηνλ ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα γηα ηε ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα, ηελ
αχμεζε ησλ σξψλ εξγαζίαο, ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ αιιά θαη ηε ζέζπηζε
θηλήηξσλ (πρ, κνξηνδφηεζε γηα απηνχο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ).
Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ ηα παξαπάλσ θαηλφκελα αληίζηαζεο, ηφζν
θαηά ην ζρεδηαζκφ, φζν θαη θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δφζεθε
απμεκέλε βαξχηεηα ζηελ ελεκέξσζε θαη ηελ πιεξνθφξεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ζρεηηθά κε ηελ αλάγθε χπαξμεο θαη πηνζέηεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επηκνξθσηηθνχ
πξνγξάκκαηνο ελψ, βαζηθφ ζηφρν απνηέιεζε ε ελζσκάησζε φισλ ησλ εηδηθνηήησλ
ζην επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα.
Παξάιιεια, έγηλε πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο θαη εθαξκνγήο ζχγρξνλσλ
κεζφδσλ δηδαζθαιίαο ελψ, απνθαζίζηεθε ε πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο λα είλαη
βξαρείαο δηάξθεηαο ψζηε λα κελ επηβαξπλζεί ην πξφγξακκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
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Κεθάιαην 5 – Απνηειεζκαηηθά Σπζηήκαηα Γηνίθεζεο θαη
Γηαρείξηζεο ησλ Σρνιηθψλ Μνλάδσλ (Δξεπλεηηθφ κέξνο Απνηειέζκαηα)
Όπσο έρεη αλαθεξζεί εθηελψο θαη ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, ηα
απνηειεζκαηηθά ζπζηήκαηα δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ
απνηεινχλ θαη ην θεληξηθφ ζέκα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. θαηά
ζπλέπεηα, θξίζεθε απαξαίηεην λα πξαγκαηνπνηεζεί έξεπλα ζε ζρνιηθέο κνλάδεο κε
ζηφρν λα δηαπηζησζεί ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπο, αιιά θαη νη ζεκαληηθφηεξνη
παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο, ζχκθσλα κε ην δηδαθηηθφ
πξνζσπηθφ.
Έηζη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θιήζεθε λα απαληήζεη ζε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε
ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη νξγάλσζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηελ νπνία εξγάδνληαη
αμηνινγψληαο δείθηεο νη νπνίνη είλαη: ε δηακφξθσζε θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζρνιηθνχ
πξνγξάκκαηνο, ν ζπληνληζκφο ηεο ζρνιηθήο δσήο, ε δηαρείξηζε θαη ε αμηνπνίεζε ησλ
κέζσλ θαη ησλ πφξσλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.
ην θεθάιαην απηφ, πεξηγξάθεηαη ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ
παξνχζα έξεπλα θαη ζρνιηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα σο πξνο ηα εξεπλεηηθά
εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ζηελ αξρή ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, δειαδή: ε
ζεκαληηθφηεηα ηξηψλ βαζηθψλ παξαγφλησλ νη νπνίνη είλαη: (α) ν ηξφπνο νξγάλσζεο
ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, (β) ν ηξφπνο δηνίθεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηέινο (γ) ε
δηαρείξηζε θαη ε αμηνπνίεζε ησλ κέζσλ θαη ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ζηε ζρνιηθή
κνλάδα.

5.1 Πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο
Οη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζπζρεηίδνπλ ηηο απφςεηο
ησλ ζπκκεηερφλησλ κε δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία νκαδνπνηνχληαη ζε
δχν θαηεγνξίεο (αιιά θαη ζε παξαπάλσ απφ δχν θαηεγνξίεο (ειηθία θαη εμνηθείσζε
κε ηελ ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή). Γηα ηελ πξψηε πεξίπησζε φπνπ
ζπγθξίλνληαη νη απφςεηο ζε ζρέζε κε κηα πνηνηηθή νλνκαζηηθή κεηαβιεηή ε νπνία
έρεη δχν επίπεδα ην θαηάιιειν ζηαηηζηηθφ ηεζη ην νπνίν κπνξεί λα εθαξκνζζεί είλαη
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ην t – test (Κνιπβά – Μαραίξα & Μπφξα – έληα, 1998). Ζ αμηφπηζηε εθαξκνγή ηνπ
ειέγρνπ t έρεη ηελ πξνυπφζεζε ε θαηαλνκή ησλ δεηγκάησλ ζε θάζε επίπεδν ηεο
αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο λα είλαη θαλνληθή (Κνθνιάθεο & πειηψηεο, 1999). Ο
έιεγρνο ηεο θαλνληθφηεηαο θάζε ελφο δείγκαηνο κπνξεί λα γίλεη κε ηελ ρξήζε
δηαγξακκάησλ θαη κάιηζηα ηζηνγξακκάησλ ζπρλνηήησλ, αιιά θαη βάζεη ηνπ ειέγρνπ
Kolmogorov – Smirnov. Ζ εθαξκνγή ηνπ ειέγρνπ γηα ηελ χπαξμε θαλνληθφηεηαο
είλαη πην ζίγνπξε κέζνδνο απφ ηελ εμαγσγή ζπκπεξάζκαηνο βάζεη ηνπ
ηζηνγξάκκαηνο ζπρλνηήησλ.
Γηα ηελ ζχγθξηζε ηεο άπνςεο ζε ζρέζε κε κηα πνηνηηθή κεηαβιεηή κε
πεξηζζφηεξα απφ δχν επίπεδα (ειηθία), ε ρξήζε ηνπ t – test δελ είλαη ε θαηάιιειε
(Κνιπβά – Μαραίξα & Μπφξα – έληα, 1998). Γηα ηνλ ιφγν απηφ ρξεζηκνπνηείηαη ε
αλάιπζε δηαθχκαλζεο (ANOVA), ε εθαξκνγή ηεο νπνίαο έρεη ηηο αθφινπζεο
πξνυπνζέζεηο (Φίιηαο, 1977):
1. Σα δείγκαηα ζε θάζε επίπεδν ηεο πνηνηηθήο κεηαβιεηήο λα θαηαλέκνληαη
θαλνληθά. Ο έιεγρνο θαλνληθφηεηαο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί είηε κε ηελ
ρξήζε ηζηνγξάκκαηνο ζπρλνηήησλ είηε κε ζηαηηζηηθφ έιεγρν (Kolmogorov –
Smirnov).
2. Γηαθπκάλζεηο ησλ δεηγκάησλ κεηαμχ ησλ ζπγθξηλφκελσλ νκάδσλ πξέπεη λα
έρνπλ πεξίπνπ ίδηα δηαθχκαλζε (Οκνηνγέλεηα). Ο έιεγρνο ηνπ Levene,
ελεκεξψλεη ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε νκνηνγέλεηαο.
3. Οη κεηξήζεηο κεηαμχ ησλ νκάδσλ πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο.
ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηα απφ ηηο άλσζελ πξνυπνζέζεηο δελ πιεξείηαη ε
εθαξκνγή ηεο αλάιπζεο δηαθχκαλζεο θαη ηνπ ειέγρνπ t δελ είλαη δπλαηή (Κνθνιάθεο
& πειηψηεο, 1999)

5.2 Πεξηγξαθηθή Σηαηηζηηθή
ην κέξνο απηφ παξνπζηάδνληαη ηα πεξηγξαθηθά κέηξα ησλ δεκνγξαθηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δείγκαηνο. Καζψο νη κεηαβιεηέο πνπ πεξηγξάθνπλ ηα
ραξαθηεξηζηηθά απηά είλαη πνηνηηθέο νλνκαζηηθήο θιίκαθαο, νη πίλαθεο ζπρλνηήησλ
είλαη ην πην θαηάιιειν εξγαιείν γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ. Ζ
πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο απνηειείηαη απφ γπλαίθεο (61.3%) ελψ φζνλ αθνξά ζηηο
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ειηθηαθέο νκάδεο ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο είλαη απφ 35 έσο θαη 54 εηψλ (45%)
θαη αθνινπζνχλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα νη νπνίνη αλήθνπλ ζηελ ειηθηαθή
νκάδα απφ 35 έσο θαη 44 εηψλ απνηεινχλ ην 32.5% ηνπ δείγκαηνο. Ζ πιεηνςεθία ηνπ
δείγκαηνο δηδάζθεη ζε Γεληθφ Λχθεην (27.5%) ελψ κε ην ίδην πνζνζηφ ζπλαληάκε
εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη δηδάζθνπλ ζε Γεκνηηθφ θαη Γπκλάζην (26.3%). Ζ
πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο έρεη εηδηθφηεηα ΠΔ 70 (18.8%) ελψ αθνινπζνχλ κε 7.5%
νη ΠΔ 02, ΠΔ 03 θαη ΠΔ 19. ε κηθξφηεξν πνζνζηφ (5%) ην δείγκα απνηειείηαη απφ
ΠΔ 01, ΠΔ 04, ΠΔ 09, ΠΔ 1804 θαη ΠΔ 1810. ηελ πιεηνςεθία ηνπο νη
ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ φηη ην ζρνιείν ζην νπνίν δηδάζθνπλ εληνπίδεηαη ζηελ
Θεζζαινλίθε

(100%).

Ζ

πιεηνςεθία

ησλ

εθπαηδεπηηθψλ

δειψλεη

ρξφληα

πξνυπεξεζίαο σο εθπαηδεπηηθφο 11 έσο θαη 20 έηε ζε πνζνζηφ 37.5% ελψ ζε 27.5%
απφ 21 έσο θαη 30 έηε. Σέινο ην 23.8% δειψλεη ρξφληα πξνυπεξεζίαο απφ έλα έσο
θαη 10 έηε. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ην 38.8% δελ έδσζε θακία
απάληεζε ζην αλ πέξα απφ ηηο βαζηθέο ζπνπδέο έρνπλ θάπνην επηπιένλ ηίηιν
ζπνπδψλ. Σν 20% απάληεζε πσο θαηέρεη άιιν πηπρίν, ην 27.5% κεηαπηπρηαθφ ηίηιν
ζπνπδψλ ην 7.5% δηδαθηνξηθφ ηίηιν ζπνπδψλ ελψ ην 6.3% απάληεζε πσο έρεη θάλεη
άιιεο ζπνπδέο. Οη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο ηνπ δείγκαηνο έρνπλ 2 έηε
δηνηθεηηθήο εκπεηξίαο (16.3%) ελψ ην 5% δειψλεη έλα έηνο ή 8 έηε. Ζ πιεηνςεθία
ηνπ δείγκαηνο (47.5%) δελ θαίλεηαη λα έρεη δηνηθεηηθή εκπεηξία. Καηά κέζν φξν νη
ζπκκεηέρνληεο έρνπλ 5.05 ρξφληα δηνηθεηηθήο εκπεηξίαο.
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Πίλαθαο 1: Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηελ εξψηεζε «Ζ δηακφξθσζε ηνπ σξνιφγηνπ
πξνγξάκκαηνο δηέπεηαη απφ παηδαγσγηθέο - δηδαθηηθέο αξρέο θαη παξάιιεια
ιακβάλεη ππφςε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ καζεηψλ»

Cumulative

Frequency

Percent

Valid Percent

Καζφινπ

1

1,3

1,3

1,3

Λίγν

11

13,8

13,8

15,0

Μέηξηα

31

38,8

38,8

53,8

Πνιχ

36

45,0

45,0

98,8

Πάξα πνιχ

1

1,3

1,3

100,0

Total

80

100,0

100,0

Percent

ηελ εξψηεζε αλ ε δηακφξθσζε ηνπ σξνιφγηνπ πξνγξάκκαηνο δηέπεηαη απφ
παηδαγσγηθέο - δηδαθηηθέο αξρέο θαη παξάιιεια ιακβάλεη ππφςε ηηο ηδηαίηεξεο
αλάγθεο ησλ καζεηψλ θαίλεηαη πσο ην 45% ζπκθσλεί πνιχ ελψ ην 38.8% ζπκθσλεί
ζε κέηξην βαζκφ. Σν 13.8% ζπκθσλεί ειάρηζηα ελψ κε ην ίδην πνζνζηφ (1.3%)
δηαθσλνχλ κε ηελ ελ ιφγσ άπνςε ή ζπκθσλνχλ πάξα πνιχ.
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Πίλαθαο 2: Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηελ εξψηεζε «Ζ θαηαλνκή ησλ καζεηψλ ζην
σξνιφγην πξφγξακκα ηθαλνπνηεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ.»
Cumulative

Frequency

Percent

Valid Percent

Καζφινπ

1

1,3

1,3

1,3

Λίγν

9

11,3

11,3

12,5

Μέηξηα

24

30,0

30,0

42,5

Πνιχ

42

52,5

52,5

95,0

Πάξα πνιχ

4

5,0

5,0

100,0

Total

80

100,0

100,0

Percent

Valid

Σν 52.5% ζπκθσλεί πνιχ κε ηελ άπνςε φηη ε θαηαλνκή ησλ καζεηψλ ζην
σξνιφγην πξφγξακκα ηθαλνπνηεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ, ελψ ην 30%
ζπκθσλεί κε ηελ άπνςε ζε κέηξην βαζκφ. Σν 11.3% ζπκθσλεί ειάρηζηα ελψ ην 5%
πάξα πνιχ. Μφλν ην 1.3% δηαθσλεί κε ηελ ζπγθεθξηκέλε δήισζε.
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Πίλαθαο 3: Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηελ εξψηεζε «Σν σξνιφγην πξφγξακκα ηνπ
ζρνιείνπ ηεξείηαη αλά γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη αλά ηάμε κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν»
Cumulative

Frequency

Percent

Valid Percent

Καζφινπ

3

3,8

3,8

3,8

Λίγν

7

8,8

8,8

12,5

Μέηξηα

24

30,0

30,0

42,5

Πνιχ

37

46,3

46,3

88,8

Πάξα πνιχ

9

11,3

11,3

100,0

Total

80

100,0

100,0

Percent

Valid

ηελ εξψηεζε αλ ην σξνιφγην πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ ηεξείηαη αλά
γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη αλά ηάμε κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ην 46.3% ζπκθσλεί
πνιχ ελψ ην 30% ζε κέηξην βαζκφ. Σν 11.3% ζπκθσλεί πάξα πνιχ ελψ ην 3.8%
θαζφινπ.
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Πίλαθαο 4: Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηελ εξψηεζε «Απφ ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο
ρξνληάο πξνγξακκαηίδνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζρνιηθήο δσήο γηα φιν ην έηνο»
Cumulative

Frequency

Percent

Valid Percent

Καζφινπ

5

6,3

6,3

6,3

Λίγν

6

7,5

7,5

13,8

Μέηξηα

25

31,3

31,3

45,0

Πνιχ

31

38,8

38,8

83,8

Πάξα πνιχ

13

16,3

16,3

100,0

Total

80

100,0

100,0

Percent

Valid

Με ηελ δήισζε αλ απφ ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο πξνγξακκαηίδνληαη νη
δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζρνιηθήο δσήο γηα φιν ην έηνο θαίλεηαη πσο ην 38.8% ζπκθσλεί
πνιχ ελψ ην 31.3% ζε κέηξην βαζκφ. Σν 7,5% δειψλεη πσο ζπκθσλεί ειάρηζηα κε
ηελ δήισζε ελψ ην 16,3% πάξα πνιχ. Σέινο ην 6.3% δηαθσλεί κε ηελ ζπγθεθξηκέλε
δήισζε.

56

Αποτελεςματικα Συςτήματα Διοίκηςησ και Διαχείρηςησ Σχολικών Μονάδων

Πίλαθαο 5: Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηελ εξψηεζε «Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ
πξνγξακκαηηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζρνιείνπ πξνγξακκαηίδνληαη κε ηξφπν
ηθαλνπνηεηηθφ»
Cumulative

Frequency

Percent

Valid Percent

Καζφινπ

1

1,3

1,3

1,3

Λίγν

7

8,8

8,8

10,0

Μέηξηα

25

31,3

31,3

41,3

Πνιχ

41

51,3

51,3

92,5

Πάξα πνιχ

6

7,5

7,5

100,0

Total

80

100,0

100,0

Percent

Valid

ηελ

εξψηεζε

αλ

ην

κεγαιχηεξν

κέξνο

ησλ

πξνγξακκαηηζκέλσλ

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζρνιείνπ πξνγξακκαηίδνληαη κε ηξφπν ηθαλνπνηεηηθφ ην 51.3%
ζπκθσλεί πνιχ ελψ ην 31.3% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε κέηξην βαζκφ. Σν 8.8% δειψλεη
πσο ζπκθσλεί ειάρηζηα κε ηελ δήισζε ελψ ην 7.5% πάξα πνιχ. Μφλν ην 1.3%
δηαθσλεί κε ηελ ζπγθεθξηκέλε δήισζε.
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Πίλαθαο 6: Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηελ εξψηεζε «ην ζρνιείν αλαιακβάλνληαη
πξσηνβνπιίεο θαη ελέξγεηεο κε ζθνπφ ηελ ηήξεζε ηνπ σξνιφγηνπ πξνγξάκκαηνο»
Cumulative

Frequency Percent

Valid Percent

Καζφινπ

1

1,3

1,3

1,3

Λίγν

8

10,0

10,0

11,3

Μέηξηα

24

30,0

30,0

41,3

Πνιχ

42

52,5

52,5

93,8

Πάξα πνιχ 5

6,3

6,3

100,0

Total

100,0

100,0

Percent

Valid

80

ηελ εξψηεζε αλ ζην ζρνιείν αλαιακβάλνληαη πξσηνβνπιίεο θαη ελέξγεηεο
κε ζθνπφ ηελ ηήξεζε ηνπ σξνιφγηνπ πξνγξάκκαηνο ην 52.5% ζπκθσλεί πνιχ ελψ ην
30.0% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε κέηξην βαζκφ. Σν 10% δειψλεη πσο ζπκθσλεί
ειάρηζηα κε ηελ δήισζε ελψ ην 6.3% πάξα πνιχ. Μφλν ην 1.3% δηαθσλεί κε ηελ
ζπγθεθξηκέλε δήισζε.
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Πίλαθαο 7: Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηελ εξψηεζε «Ζ Γηεχζπλζε ππνζηεξίδεη θαη
ζπληνλίδεη ηε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλά εηδηθφηεηα ή/θαη αλά ηάμε αιιά θαη
αλάκεζα ζε εηδηθφηεηεο θαη ηάμεηο»
Cumulative

Frequency

Percent

Valid Percent

Καζφινπ

2

2,5

2,5

2,5

Λίγν

10

12,5

12,5

15,0

Μέηξηα

23

28,8

28,8

43,8

Πνιχ

37

46,3

46,3

90,0

Πάξα πνιχ

8

10,0

10,0

100,0

Total

80

100,0

100,0

Percent

Valid

ηελ εξψηεζε αλ ε Γηεχζπλζε ππνζηεξίδεη θαη ζπληνλίδεη ηε ζπλεξγαζία ησλ
εθπαηδεπηηθψλ αλά εηδηθφηεηα ή/θαη αλά ηάμε αιιά θαη αλάκεζα ζε εηδηθφηεηεο θαη
ηάμεηο ην 46.3% ζπκθσλεί πνιχ ελψ ην 28.8% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε κέηξην βαζκφ.
Σν 12.5% δειψλεη πσο ζπκθσλεί ειάρηζηα κε ηελ δήισζε ελψ ην 10.0% πάξα πνιχ.
Μφλν ην 2.5% δηαθσλεί κε ηελ ζπγθεθξηκέλε δήισζε.
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Πίλαθαο 8: Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηελ εξψηεζε «Αλαπηχζζνληαη δηαδηθαζίεο
ζηήξημεο θαη εθπαηδεπηηθψλ ζηηο ηδηαίηεξεο επηζηεκνληθέο θαη εθπαηδεπηηθέο ηνπο
αλάγθεο»

Cumulative

Frequency Percent

Valid Percent

Καζφινπ

5

6,3

6,3

6,3

Λίγν

15

18,8

19,0

25,3

Μέηξηα

18

22,5

22,8

48,1

Πνιχ

33

41,3

41,8

89,9

Πάξα πνιχ 8

10,0

10,1

100,0

Total

79

98,8

100,0

Missing ,00

1

1,3

Total

80

100,0

Percent

Valid

ηελ εξψηεζε αλ αλαπηχζζνληαη δηαδηθαζίεο ζηήξημεο θαη εθπαηδεπηηθψλ
ζηηο ηδηαίηεξεο επηζηεκνληθέο θαη εθπαηδεπηηθέο ηνπο αλάγθεο ην 41.3% ζπκθσλεί
πνιχ ελψ ην 22.5% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε κέηξην βαζκφ. Σν 18.8% δειψλεη πσο
ζπκθσλεί ειάρηζηα κε ηελ δήισζε ελψ ην 10.0% πάξα πνιχ. Σέινο ην 6.3%
δηαθσλεί κε ηελ ζπγθεθξηκέλε δήισζε ελψ ην 1.3% πξνηίκεζε λα κελ δψζεη θάπνηα
απάληεζε.

60

Αποτελεςματικα Συςτήματα Διοίκηςησ και Διαχείρηςησ Σχολικών Μονάδων

Πίλαθαο 9: Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηελ εξψηεζε «Ο ζχιινγνο δηδαζθφλησλ
ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ ζχιινγν γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί
νπφηε ρξεηάδεηαη ε εθαξκνγή ηνπ ρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο»
Cumulative

Frequency

Percent

Valid Percent

Καζφινπ

5

6,3

6,3

6,3

Λίγν

17

21,3

21,3

27,5

Μέηξηα

25

31,3

31,3

58,8

Πνιχ

30

37,5

37,5

96,3

Πάξα πνιχ

3

3,8

3,8

100,0

Total

80

100,0

100,0

Percent

Valid

ηελ εξψηεζε αλ ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ ζχιινγν
γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί νπφηε ρξεηάδεηαη ε εθαξκνγή
ηνπ ρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο ην 37.5% ζπκθσλεί πνιχ ελψ ην 31.3% ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζε κέηξην βαζκφ. Σν 21.3% δειψλεη πσο ζπκθσλεί ειάρηζηα κε ηελ
δήισζε ελψ ην 3.8% πάξα πνιχ. Σέινο ην 6.3% δηαθσλεί κε ηελ ζπγθεθξηκέλε
δήισζε.
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Πίλαθαο 10: Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηελ εξψηεζε «Ο ζχιινγνο δηδαζθφλησλ
ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο καζεηέο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ ρνιηθνχ
πξνγξάκκαηνο»
Cumulative

Frequency

Percent

Valid Percent

Καζφινπ

7

8,8

8,8

8,8

Λίγν

8

10,0

10,0

18,8

Μέηξηα

26

32,5

32,5

51,3

Πνιχ

35

43,8

43,8

95,0

Πάξα πνιχ

4

5,0

5,0

100,0

Total

80

100,0

100,0

Percent

Valid

ηελ εξψηεζε αλ ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο καζεηέο γηα
ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ ρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο ην 43.8% ζπκθσλεί
πνιχ ελψ ην 32.5% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε κέηξην βαζκφ. Σν 10.0% δειψλεη πσο
ζπκθσλεί ειάρηζηα κε ηελ δήισζε ελψ ην 5% πάξα πνιχ. Σέινο ην 8.8% δηαθσλεί
κε ηελ ζπγθεθξηκέλε δήισζε.
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Πίλαθαο 11: Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηελ εξψηεζε «ην ζρνιείν πξνζθέξεηαη ηθαλφο
αξηζκφο πξναηξεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ»
Cumulative

Valid

Missing

Frequency

Percent

Valid Percent

Percent

Καζφινπ

1

1,3

1,3

1,3

Λίγν

4

5,0

5,2

6,5

Μέηξηα

25

31,3

32,5

39,0

Πνιχ

38

47,5

49,4

88,3

Πάξα πνιχ

9

11,3

11,7

100,0

Total

77

96,3

100,0

,00

3

3,8

80

100,0

Total

ηελ εξψηεζε αλ ην ζρνιείν πξνζθέξεηαη ηθαλφο αξηζκφο πξναηξεηηθψλ
εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ην 47.5% ζπκθσλεί πνιχ ελψ ην 31.3% ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζε κέηξην βαζκφ. Σν 5% δειψλεη πσο ζπκθσλεί ειάρηζηα κε ηελ
δήισζε ελψ ην 11.3% πάξα πνιχ. Σέινο ην 1.3% δηαθσλεί κε ηελ ζπγθεθξηκέλε
δήισζε

ελψ

ην

3.8%

πξνηίκεζε

λα
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Πίλαθαο 12: Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηελ εξψηεζε «Ζ Γηεχζπλζε ζέηεη
ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη πξνηεξαηφηεηεο θαη πξνγξακκαηίδεη δξάζεηο γηα ηελ
πινπνίεζή ηνπο»
Cumulative

Frequency

Percent

Valid Percent

Καζφινπ

1

1,3

1,3

1,3

Λίγν

9

11,3

11,4

12,7

Μέηξηα

33

41,3

41,8

54,4

Πνιχ

29

36,3

36,7

91,1

Πάξα πνιχ

7

8,8

8,9

100,0

Total

79

98,8

100,0

,00

1

1,3

80

100,0

Percent

Valid

Missing
Total

ηελ εξψηεζε αλ ε Γηεχζπλζε ζέηεη ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη
πξνηεξαηφηεηεο θαη πξνγξακκαηίδεη δξάζεηο γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο ην 41.3%
ζπκθσλεί κέηξηα ελψ ην 36.3% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε κεγάιν βαζκφ. Σν 11.3%
δειψλεη πσο ζπκθσλεί ειάρηζηα κε ηελ δήισζε ελψ ην 8.8% πάξα πνιχ. Σέινο ην
1.3% δηαθσλεί κε ηελ ζπγθεθξηκέλε δήισζε ελψ κε ην ίδην πνζνζηφ (1.3%) δελ
δφζεθε θακία απάληεζε.
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Πίλαθαο 13: Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηελ εξψηεζε «Οη απνθάζεηο είλαη απνηέιεζκα
ζπιινγηθψλ θαη δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ»
Cumulative

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Percent

Λίγν

7

8,8

8,8

8,8

Μέηξηα

28

35,0

35,0

43,8

Πνιχ

37

46,3

46,3

90,0

Πάξα πνιχ

8

10,0

10,0

100,0

Total

80

100,0

100,0

ηελ εξψηεζε αλ νη απνθάζεηο είλαη απνηέιεζκα ζπιινγηθψλ θαη
δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ην 46.3% δειψλεη πσο ζπκθσλεί πνιχ κε ηελ δήισζε
ελψ ην 35.3% ζε κέηξην βαζκφ. Σέινο ην 10% ζπκθσλεί πάξα πνιχ κε ηελ
ζπγθεθξηκέλε δήισζε ελψ ην 8.8% ειάρηζηα.
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Πίλαθαο 14: Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηελ εξψηεζε «Ζ Γηεχζπλζε ππνζηεξίδεη έλα
ζπλεξγαηηθφ, ζπκκεηνρηθφ ζπιινγηθφ πιαίζην εξγαζίαο φισλ ησλ παξαγφλησλ ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο»
Cumulative

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Percent

Λίγν

9

11,3

11,3

11,3

Μέηξηα

32

40,0

40,0

51,3

Πνιχ

29

36,3

36,3

87,5

Πάξα πνιχ

10

12,5

12,5

100,0

Total

80

100,0

100,0

ηελ εξψηεζε αλ ε Γηεχζπλζε ππνζηεξίδεη έλα ζπλεξγαηηθφ, ζπκκεηνρηθφ
ζπιινγηθφ πιαίζην εξγαζίαο φισλ ησλ παξαγφλησλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ην 40.0%
δειψλεη πσο ζπκθσλεί ζε κέηξην βαζκφ κε ηελ δήισζε ελψ ην 36.3% πνιχ. Σέινο ην
12.5% ζπκθσλεί πάξα πνιχ κε ηελ ζπγθεθξηκέλε δήισζε ελψ ην 11.3% ειάρηζηα.
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Πίλαθαο 15: Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηελ εξψηεζε «Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ
ζπκθσλήζεη πάλσ ζε έλα γεληθφ πιαίζην αξρψλ ηνπ ζρνιείνπ θαη εθαξκφδνπλ ηνλ
εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηαθφξσλ
πξνβιεκάησλ»
Cumulative

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Percent

Καζφινπ

1

1,3

1,3

1,3

Λίγν

4

5,0

5,0

6,3

Μέηξηα

32

40,0

40,0

46,3

Πνιχ

39

48,8

48,8

95,0

Πάξα πνιχ

4

5,0

5,0

100,0

Total

80

100,0

100,0

ηελ εξψηεζε αλ νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ζπκθσλήζεη πάλσ ζε έλα γεληθφ
πιαίζην αξρψλ ηνπ ζρνιείνπ θαη εθαξκφδνπλ ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηνπ ζρνιείνπ
γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηαθφξσλ πξνβιεκάησλ ην 48.8% ζπκθσλεί πνιχ ελψ ην
40.0% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε κέηξην βαζκφ. Σν 5% δειψλεη πσο ζπκθσλεί ειάρηζηα
κε ηελ δήισζε ελψ ην 5% πάξα πνιχ. Σέινο ην 1.3% δηαθσλεί κε ηελ ζπγθεθξηκέλε
δήισζε.
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Πίλαθαο 16: Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηελ εξψηεζε «Πξηλ απφ ηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ
ζεκάησλ πνπ εληάζζνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαιχπηνπλ ηθαλνπνηεηηθά ηα
εθάζηνηε ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηε ρνιηθή Μνλάδα»
Cumulative

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Percent

Καζφινπ

1

1,3

1,3

1,3

Λίγν

7

8,8

8,8

10,0

Μέηξηα

22

27,5

27,5

37,5

Πνιχ

44

55,0

55,0

92,5

Πάξα πνιχ

6

7,5

7,5

100,0

Total

80

100,0

100,0

ηελ εξψηεζε αλ πξηλ απφ ηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ ζεκάησλ πνπ εληάζζνληαη
ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαιχπηνπλ ηθαλνπνηεηηθά ηα εθάζηνηε ζέκαηα πνπ
απαζρνινχλ ηε ρνιηθή Μνλάδα ην 55.0% ζπκθσλεί πνιχ ελψ ην 27.5% ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζε κέηξην βαζκφ. Σν 8.8% δειψλεη πσο ζπκθσλεί ειάρηζηα κε ηελ
δήισζε ελψ ην 7.5% πάξα πνιχ. Σέινο ην 1.3% δηαθσλεί κε ηελ ζπγθεθξηκέλε
δήισζε.
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Πίλαθαο 17: Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηελ εξψηεζε «Σν είδνο ησλ ζεκάησλ πνπ
εληάζζνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαιχπηνπλ ηθαλνπνηεηηθά ηα εθάζηνηε ζέκαηα
πνπ απαζρνινχλ ηε ρνιηθή Μνλάδα»
Cumulative

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Percent

Λίγν

6

7,5

7,5

7,5

Μέηξηα

30

37,5

37,5

45,0

Πνιχ

34

42,5

42,5

87,5

Πάξα πνιχ

10

12,5

12,5

100,0

Total

80

100,0

100,0

ηελ εξψηεζε αλ ην είδνο ησλ ζεκάησλ πνπ εληάζζνληαη ζηελ εκεξήζηα
δηάηαμε θαιχπηνπλ ηθαλνπνηεηηθά ηα εθάζηνηε ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηε ρνιηθή
Μνλάδα ην 42.5% ζπκθσλεί πνιχ ελψ ην 37.5% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε κέηξην
βαζκφ. Σν 7.5% δειψλεη πσο ζπκθσλεί ειάρηζηα κε ηελ δήισζε ελψ ην 12.5% πάξα
πνιχ.
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Πίλαθαο 18: Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηελ εξψηεζε «Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν
δηεμάγεηαη ε ζπδήηεζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ

ηνπ πιιφγνπ

Γηδαζθφλησλ είλαη ηθαλνπνηεηηθφο»
Cumulative

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Percent

Καζφινπ

1

1,3

1,3

1,3

Λίγν

7

8,8

8,8

10,0

Μέηξηα

36

45,0

45,0

55,0

Πνιχ

30

37,5

37,5

92,5

Πάξα πνιχ

6

7,5

7,5

100,0

Total

80

100,0

100,0

ηελ εξψηεζε αλ πξηλ απφ ηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ ζεκάησλ πνπ εληάζζνληαη
ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαιχπηνπλ ηθαλνπνηεηηθά ηα εθάζηνηε ζέκαηα πνπ
απαζρνινχλ ηε ρνιηθή Μνλάδα ην 55.0% ζπκθσλεί πνιχ ελψ ην 27.5% ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζε κέηξην βαζκφ. Σν 8.8% δειψλεη πσο ζπκθσλεί ειάρηζηα κε ηελ
δήισζε ελψ ην 7.5% πάξα πνιχ. Σέινο ην 1.3% δηαθσλεί κε ηελ ζπγθεθξηκέλε
δήισζε.
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Πίλαθαο 19: Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηελ εξψηεζε «Σν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ
ζρνιείνπ αμηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ θαζελφο»
Cumulative

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Percent

Καζφινπ

1

1,3

1,3

1,3

Λίγν

16

20,0

20,0

21,3

Μέηξηα

30

37,5

37,5

58,8

Πνιχ

27

33,8

33,8

92,5

Πάξα πνιχ

6

7,5

7,5

100,0

Total

80

100,0

100,0

ηελ εξψηεζε αλ Σν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ αμηνπνηείηαη
ζχκθσλα κε ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ θαζελφο ην 37.8% ζπκθσλεί κέηξηα
ελψ ην 33.8% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε πνιχ. Σν 20.0 % δειψλεη πσο ζπκθσλεί
ειάρηζηα κε ηελ δήισζε ελψ ην 7.5% πάξα πνιχ. Σέινο ην 1.3% δηαθσλεί κε ηελ
ζπγθεθξηκέλε δήισζε.
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Πίλαθαο 20: Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηελ εξψηεζε «Οη εθπαηδεπηηθνί ζπκκεηέρνπλ
ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηε
ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ»
Cumulative

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Percent

Λίγν

11

13,8

13,8

13,8

Μέηξηα

29

36,3

36,3

50,0

Πνιχ

36

45,0

45,0

95,0

Πάξα πνιχ

4

5,0

5,0

100,0

Total

80

100,0

100,0

ηελ εξψηεζε αλ νη εθπαηδεπηηθνί ζπκκεηέρνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ζηε
δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ ην 45%
ζπκθσλεί πνιχ ελψ ην 36.3% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε κέηξην βαζκφ. Σν 13.8%
δειψλεη πσο ζπκθσλεί ειάρηζηα κε ηελ δήισζε ελψ ην 5% πάξα πνιχ.
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Πίλαθαο 21: Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηελ εξψηεζε «Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν
πινπνηνχληαη νη απνθάζεηο ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ είλαη απνηειεζκαηηθφο»
Cumulative

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Percent

Λίγν

5

6,3

6,3

6,3

Μέηξηα

36

45,0

45,0

51,3

Πνιχ

33

41,3

41,3

92,5

Πάξα πνιχ

6

7,5

7,5

100,0

Total

80

100,0

100,0

ηελ εξψηεζε αλ ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πινπνηνχληαη νη απνθάζεηο ηνπ
ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ είλαη απνηειεζκαηηθφο ην 41,3% ζπκθσλεί πνιχ ελψ ην
45,0% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε κέηξην βαζκφ. Σν 6,3% δειψλεη πσο ζπκθσλεί
ειάρηζηα κε ηελ δήισζε ελψ ην 7,5% πάξα πνιχ.
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Πίλαθαο 22: Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηελ εξψηεζε «Ο βαζκφο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο
ζπλαδέιθνπο ζαο ζην πιαίζην νκάδσλ εξγαζίαο είλαη νπζηαζηηθφο»
Cumulative

Valid

Missing
Total

Frequency

Percent

Valid Percent

Percent

Λίγν

6

7,5

7,6

7,6

Μέηξηα

26

32,5

32,9

40,5

Πνιχ

39

48,8

49,4

89,9

Πάξα πνιχ

8

10,0

10,1

100,0

Total

79

98,8

100,0

,00

1

1,3

80

100,0

ηελ εξψηεζε αλ ν βαζκφο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο ζην
πιαίζην νκάδσλ εξγαζίαο είλαη νπζηαζηηθφο ην 32.5% ζπκθσλεί κέηξηα ελψ ην 48.8%
ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε κεγάιν βαζκφ. Σν 7.5% δειψλεη πσο ζπκθσλεί ειάρηζηα κε
ηελ δήισζε ελψ ην 10.0% πάξα πνιχ. Σέινο ην 1.3% πξνηίκεζε λα κελ δψζεη θακία
απάληεζε.
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Πίλαθαο 23: Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηελ εξψηεζε «Ζ θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ
ζε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ είλαη δίθαηε»
Cumulative

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Percent

Καζφινπ

2

2,5

2,5

2,5

Λίγν

13

16,3

16,3

18,8

Μέηξηα

33

41,3

41,3

60,0

Πνιχ

25

31,3

31,3

91,3

Πάξα πνιχ

7

8,8

8,8

100,0

Total

80

100,0

100,0

ηελ εξψηεζε αλ νη εθπαηδεπηηθνί ζπκκεηέρνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ζηε
δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ ην 31.3%
ζπκθσλεί πνιχ ελψ ην 41.3% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε κέηξην βαζκφ. Σν 16.3%
δειψλεη πσο ζπκθσλεί ειάρηζηα κε ηελ δήισζε ελψ ην 8.8% πάξα πνιχ. Μφλν ην
2.5% δελ ζπκθσλεί θαζφινπ.
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Πίλαθαο 24: Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηελ εξψηεζε «Ζ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηηο
απνθάζεηο ηνπ ζρνιείνπ είλαη νπζηαζηηθή»
Cumulative

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Percent

Καζφινπ

5

6,3

6,3

6,3

Λίγν

16

20,0

20,0

26,3

Μέηξηα

33

41,3

41,3

67,5

Πνιχ

20

25,0

25,0

92,5

Πάξα πνιχ

6

7,5

7,5

100,0

Total

80

100,0

100,0

ηελ εξψηεζε αλ ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηηο απνθάζεηο ηνπ ζρνιείνπ
είλαη νπζηαζηηθή ην 25.0% ζπκθσλεί πνιχ ελψ ην 41.3% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε
κέηξην βαζκφ. Σν 20.0% δειψλεη πσο ζπκθσλεί ειάρηζηα κε ηελ δήισζε ελψ ην
7.5% πάξα πνιχ. Μφλν ην 6.3% δελ ζπκθσλεί θαζφινπ.

76

Αποτελεςματικα Συςτήματα Διοίκηςησ και Διαχείρηςησ Σχολικών Μονάδων

Πίλαθαο 25: Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηελ εξψηεζε «Ο βαζκφο ζπκκεηνρήο ησλ
γνλέσλ ζηηο απνθάζεηο ηνπ ζρνιείνπ»
Cumulative

Valid

Missing
Total

Frequency

Percent

Valid Percent

Percent

Καζφινπ

7

8,8

8,9

8,9

Λίγν

19

23,8

24,1

32,9

Μέηξηα

27

33,8

34,2

67,1

Πνιχ

25

31,3

31,6

98,7

Πάξα πνιχ

1

1,3

1,3

100,0

Total

79

98,8

100,0

,00

1

1,3

80

100,0

ηελ εξψηεζε γηα ην βαζκφ ζπκκεηνρήο ησλ γνλέσλ ζηηο απνθάζεηο ηνπ
ζρνιείνπ ην 33,8% ζπκθσλεί κέηξηα ελψ ην 31,3% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε κεγάιν
βαζκφ. Σν 23,8% δειψλεη πσο ζπκθσλεί ειάρηζηα κε ηελ δήισζε ελψ ην 1,3% πάξα
πνιχ κε ην ίδην πνζνζηφ (1.3%) δελ δφζεθε θακία απάληεζε.
δηαθσλεί κε ηελ ζπγθεθξηκέλε δήισζε .
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Πίλαθαο 26: Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηελ εξψηεζε «Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ ηα
Γξαθεία θαη νη Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο είλαη απνηειεζκαηηθέο»
Cumulative

Valid

Missing
Total

Frequency

Percent

Valid Percent

Percent

Λίγν

13

16,3

16,5

16,5

Μέηξηα

19

23,8

24,1

40,5

Πνιχ

39

48,8

49,4

89,9

Πάξα πνιχ

8

10,0

10,1

100,0

Total

79

98,8

100,0

,00

1

1,3

80

100,0

ηελ εξψηεζε αλ νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ ηα Γξαθεία θαη νη Γηεπζχλζεηο
Δθπαίδεπζεο είλαη απνηειεζκαηηθέο ην 48.8% ζπκθσλεί πνιχ ελψ ην 23.8% ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζε κέηξην βαζκφ. Σν 16.3% δειψλεη πσο ζπκθσλεί ειάρηζηα κε ηελ
δήισζε ελψ ην 10.0% πάξα πνιχ. Σέινο ην 1.3% δελ έδσζε θακία απάληεζε.
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Πίλαθαο 27: Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηελ εξψηεζε «Θεσξείηε φηη ζην ζρνιείν ζαο
εθαξκφδεηαη έλα ηεξαξρηθφ ή έλα ζπλεξγαηηθφ κνληέιν δηνίθεζεο;»
Cumulative
Frequency Percent
Valid

Valid Percent Percent

Ηεξαξρηθφ 38

47,5

48,1

48,1

πλεξγα 41

51,3

51,9

100,0

100,0

ηηθφ

Missing
Total

Total

79

98,8

,00

1

1,3

80

100,0

ηελ εξψηεζε αλ ζεσξνχλ φηη ζην ζρνιείν ηνπο εθαξκφδεηαη έλα ηεξαξρηθφ ή έλα
ζπλεξγαηηθφ κνληέιν δηνίθεζεο ην 51.3% δειψλεη ζπλεξγαηηθφ ελψ ην 47.5% ησλ
ζπκκεηερφλησλ ηεξαξρηθφ κνληέιν δηνίθεζεο. Σέινο ην 1.3% δελ έδσζε θακία
απάληεζε.
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Πίλαθαο 28: Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηελ εξψηεζε «Ζ δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ
πφξσλ γίλεηαη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν»
Frequency Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

1

1,3

1,3

1,3

Λίγν

7

8,8

8,8

10,0

Μέηξηα

31

38,8

38,8

48,8

Πνιχ

36

45,0

45,0

93,8

Πάξα

5

6,3

6,3

100,0

80

100,0

100,0

Valid Καζφινπ

πνιχ
Total

ηελ εξψηεζε αλ ε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ γίλεηαη κε ηνλ
θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ην 45% ζπκθσλεί πνιχ ελψ ην 38.8% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε
κέηξην βαζκφ. Σν 8.8% δειψλεη πσο ζπκθσλεί ειάρηζηα κε ηελ δήισζε ελψ ην 6.3%
πάξα πνιχ. Σέινο ην 1.3% δήισζε πσο δελ ζπκθσλεί θαζφινπ κε ηελ ζπγθεθξηκέλε
δήισζε.
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Πίλαθαο 29: Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηελ εξψηεζε «Ο ζχιινγνο δηδαζθφλησλ
εθθξάδεη γλψκε γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ πφξσλ ηνπ ζρνιείνπ»
Frequency Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

3

3,8

3,8

3,8

Λίγν

19

23,8

23,8

27,5

Μέηξηα

30

37,5

37,5

65,0

Πνιχ

25

31,3

31,3

96,3

Πάξα

3

3,8

3,8

100,0

80

100,0

100,0

Valid Καζφινπ

πνιχ
Total

ηελ εξψηεζε αλ ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ εθθξάδεη γλψκε γηα ηελ
δηαρείξηζε ησλ πφξσλ ηνπ ζρνιείνπ ην 31.3% ζπκθσλεί πνιχ ελψ ην 37.5% ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζε κέηξην βαζκφ. Σν 23.8% δειψλεη πσο ζπκθσλεί ειάρηζηα κε ηελ
δήισζε ελψ ην 3.8% πάξα πνιχ. Σέινο θαη ην 3.8% δήισζε πσο δελ ζπκθσλεί
θαζφινπ κε ηελ ζπγθεθξηκέλε δήισζε.
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Πίλαθαο 30: Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηελ εξψηεζε «Ζ ζρνιηθή επηηξνπή
ζπλεξγάδεηαη απνηειεζκαηηθά κε ηελ δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θαηαλνκή θαη
ζηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ»
Cumulative
Frequency Percent

Valid Percent Percent

10

12,5

12,5

12,5

Μέηξηα

32

40,0

40,0

52,5

Πνιχ

32

40,0

40,0

92,5

Πάξα πνιχ 6

7,5

7,5

100,0

Total

100,0

100,0

Valid Λίγν

80

ηελ εξψηεζε αλ ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ εθθξάδεη γλψκε γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ
πφξσλ ηνπ ζρνιείνπ ην 40% ζπκθσλεί πνιχ θαη ζε κέηξην βαζκφ. Σν12.5% δειψλεη
πσο ζπκθσλεί ειάρηζηα κε ηελ δήισζε ελψ ην 7.5% πάξα πνιχ.

82

Αποτελεςματικα Συςτήματα Διοίκηςησ και Διαχείρηςησ Σχολικών Μονάδων

Πίλαθαο 31: Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηελ εξψηεζε «Σν ζρνιηθφ ζπκβνχιην
ζπλεξγάδεηαη απνηειεζκαηηθά θαη αληαπνθξίλεηαη ζηα αηηήκαηα ηνπ ζρνιείνπ»
Frequency Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

1

1,3

1,3

1,3

Λίγν

11

13,8

13,8

15,0

Μέηξηα

33

41,3

41,3

56,3

Πνιχ

30

37,5

37,5

93,8

Πάξα

5

6,3

6,3

100,0

80

100,0

100,0

Valid Καζφινπ

πνιχ
Total

ηελ εξψηεζε αλ ην ζρνιηθφ ζπκβνχιην ζπλεξγάδεηαη απνηειεζκαηηθά θαη
αληαπνθξίλεηαη ζηα αηηήκαηα ηνπ ζρνιείνπ ην 37.5% ζπκθσλεί πνιχ ελψ ην 41.3%
ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε κέηξην βαζκφ. Σν 13.8% δειψλεη πσο ζπκθσλεί ειάρηζηα κε
ηελ δήισζε ελψ ην 6.3% πάξα πνιχ. Σέινο ην 1.3% δήισζε πσο δελ ζπκθσλεί
θαζφινπ κε ηελ ζπγθεθξηκέλε δήισζε.
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Πίλαθαο 32: Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηελ εξψηεζε «Ζ ζρνιηθή επηηξνπή
ζπλεξγάδεηαη απνηειεζκαηηθά θαη αληαπνθξίλεηαη ζηα αηηήκαηα ηνπ ζρνιείνπ»
Cumulative
Frequency Percent

Valid Percent

Percent

1

1,3

1,3

1,3

Λίγν

11

13,8

13,8

15,0

Μέηξηα

28

35,0

35,0

50,0

Πνιχ

34

42,5

42,5

92,5

Πάξα

6

7,5

7,5

100,0

80

100,0

100,0

Valid Καζφινπ

πνιχ
Total

ηελ εξψηεζε αλ ε ζρνιηθή επηηξνπή ζπλεξγάδεηαη απνηειεζκαηηθά θαη
αληαπνθξίλεηαη ζηα αηηήκαηα ηνπ ζρνιείνπ ην 42,5% ζπκθσλεί πνιχ ελψ ην 35%
ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε κέηξην βαζκφ. Σν 13.8% δειψλεη πσο ζπκθσλεί ειάρηζηα κε
ηελ δήισζε ελψ ην 7,5% πάξα πνιχ. Σέινο ην 1.3% δήισζε πσο δελ ζπκθσλεί
θαζφινπ κε ηελ ζπγθεθξηκέλε δήισζε.
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Πίλαθαο 33: Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηελ εξψηεζε «Οη εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο
έρνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζηα δηαζέζηκα κέζα»
Frequency Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

10

12,5

12,5

12,5

Μέηξηα

31

38,8

38,8

51,3

Πνιχ

32

40,0

40,0

91,3

Πάξα

7

8,8

8,8

100,0

80

100,0

100,0

Valid Λίγν

πνιχ
Total

ηελ εξψηεζε αλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο έρνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζηα
δηαζέζηκα κέζα ην 40% ζπκθσλεί πνιχ ελψ ην 38.8% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε κέηξην
βαζκφ. Σν 12.5% δειψλεη πσο ζπκθσλεί ειάρηζηα κε ηελ δήισζε ελψ ην 8.8% πάξα
πνιχ.
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Πίλαθαο 34: Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηελ εξψηεζε «Ζ Γηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ
ελζαξξχλεη ηελ αμηνπνίεζε ησλ ππνδνκψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ζρνιείνπ απφ
ηνπο καζεηέο »
Frequency Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

1

1,3

1,3

1,3

Λίγν

7

8,8

8,8

10,0

Μέηξηα

31

38,8

38,8

48,8

Πνιχ

34

42,5

42,5

91,3

Πάξα

7

8,8

8,8

100,0

80

100,0

100,0

Valid Καζφινπ

πνιχ
Total

ηελ εξψηεζε αλ ε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ ελζαξξχλεη ηελ αμηνπνίεζε ησλ
ππνδνκψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ απφ ηνπο καζεηέο ην 42,5% ζπκθσλεί πνιχ ελψ ην
38,8.% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε κέηξην βαζκφ. Σν 8,8% δειψλεη πσο ζπκθσλεί
ειάρηζηα θαη πάξα πνιχ . Σν 1,3% δήισζε πσο δελ ζπκθσλεί θαζφινπ κε ηελ
ζπγθεθξηκέλε δήισζε.
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Πίλαθαο 35: Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηελ εξψηεζε oη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ
ηαθηηθά θαη κε ηε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία ηα δηαζέζηκα κέζα ηνπ ζρνιείνπ.

Valid

Frequency

Percent

Καζφινπ

5

6,3

6,3

6,3

Λίγν

17

21,3

21,3

27,5

Μέηξηα

30

37,5

37,5

65,0

Πνιχ

18

22,5

22,5

87,5

10

12,5

12,5

100,0

80

100,0

100,0

Πάξα
πνιχ
Total

Valid Percent Cumulative Percent

ηελ εξψηεζε oη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηαθηηθά θαη κε ηε δηθή ηνπο
πξσηνβνπιία ηα δηαζέζηκα κέζα ηνπ ζρνιείνπ ην 22.5% ζπκθσλεί πνιχ ελψ ην
37.5% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε κέηξην βαζκφ. Σν 21.3% δειψλεη πσο ζπκθσλεί
ειάρηζηα κε ηελ δήισζε ελψ ην 12,5% πάξα πνιχ. Σν 6.3% δήισζε πσο δελ
ζπκθσλεί θαζφινπ κε ηελ ζπγθεθξηκέλε δήισζε
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Πίλαθαο 36: Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηελ εξψηεζε «Ο Γήκνο ή ε Κνηλφηεηα
ζπλεξγάδεηαη απνηειεζκαηηθά κε ην ζρνιείν ζηελ αμηνπνίεζε ππνδνκψλ θαη κέζσλ
ηνπ ζρνιείνπ»
Cumulative

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Percent

Καζφινπ

2

2,5

2,5

2,5

Λίγν

13

16,3

16,3

18,8

Μέηξηα

33

41,3

41,3

60,0

Πνιχ

25

31,3

31,3

91,3

Πάξα πνιχ

7

8,8

8,8

100,0

Total

80

100,0

100,0

ηελ εξψηεζε αλ ν Γήκνο ή ε Κνηλφηεηα ζπλεξγάδεηαη απνηειεζκαηηθά κε ην
ζρνιείν ζηελ αμηνπνίεζε ππνδνκψλ θαη κέζσλ ηνπ ζρνιείνπ ην 32.5% ζπκθσλεί
πνιχ ελψ ην 41.3% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε κέηξην βαζκφ. Σν 18,8% δειψλεη πσο
ζπκθσλεί ειάρηζηα κε ηελ δήισζε ελψ ην 2.5% πάξα πνιχ. Σν 5% δήισζε πσο δελ
ζπκθσλεί θαζφινπ κε ηελ ζπγθεθξηκέλε δήισζε.
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Πίλαθαο 37: Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηελ εξψηεζε «Ο ζχιινγνο γνλέσλ θαη
θεδεκφλσλ ζπλεξγάδεηαη νπζηαζηηθά κε ην ζρνιείν ζηελ αμηνπνίεζε ππνδνκψλ θαη
κέζσλ ζην πιαίζην ζπγθεθξηκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ εθηφο ζρνιηθνχ
πξνγξάκκαηνο»
Frequency Percent
Valid Καζφινπ

Valid Percent Cumulative Percent

4

5,0

5,0

5,0

Λίγν

18

22,5

22,5

27,5

Μέηξηα

33

41,3

41,3

68,8

Πνιχ

20

25,0

25,0

93,8

Πάξα

5

6,3

6,3

100,0

80

100,0

100,0

πνιχ
Total

ηελ εξψηεζε αλ ν ζχιινγνο γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ ζπλεξγάδεηαη
νπζηαζηηθά κε ην ζρνιείν ζηελ αμηνπνίεζε ππνδνκψλ θαη κέζσλ ζην πιαίζην
ζπγθεθξηκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ εθηφο ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο ην
25,0% ζπκθσλεί πνιχ ελψ ην 41.3% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε κέηξην βαζκφ. Σν 22,5%
δειψλεη πσο ζπκθσλεί ειάρηζηα κε ηελ δήισζε ελψ ην 6,3% πάξα πνιχ. Σν 5%
δήισζε πσο δελ ζπκθσλεί θαζφινπ κε ηελ ζπγθεθξηκέλε δήισζε.
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5.3 Έιεγρνη ππνζέζεσλ
ην κέξνο απηφ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπγθξίζεσλ ηνπ δείθηε
δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ κέζσλ θαη ησλ πφξσλ, ζπληνληζκνχ ζρνιηθήο δσήο
θαη δηακφξθσζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο ζε ζρέζε κε ην είδνο
ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν δηδάζθνπλ.

Πίλαθαο 38: Πίλαθαο Αλάιπζεο ηεο δηαθχκαλζεο ηνπ δείθηε Γηακφξθσζε θαη
εθαξκνγή ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο ζε ζρέζε κε ην ζρνιείν ζην νπνίν δηδάζθνπλ
Sum of
Squares
Between
Γηακφξθσζε θαη
εθαξκνγή ηνπ
ζρνιηθνχ
πξνγξάκκαηνο

Groups
Within
Groups
Total

df

Mean
Square

9,026

3

3,009

28,179

76

,371

37,205

79

F

Sig.

8,114

,000

ηνλ πίλαθα 38 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εθηίκεζεο ηεο αλάιπζεο
δηαθχκαλζεο ησλ ηηκψλ ηνπ θάζε δείθηε ζε ζρέζε κε ην είδνο ηνπ ζρνιείνπ. Φαίλεηαη
φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ηνπ δείθηε «Γηακφξθσζε θαη εθαξκνγή
ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο» ζε ζρέζε κε ην είδνο ηνπ ζρνιείνπ [F(3,76) = 8114, p <
0.01]. Ζ δηαθνξά απηή πξνέθπςε θαζψο φπσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 1 νη ηηκέο ηνπ
δείθηε απηνχ γηα ηνπο δηδάζθνληεο ηνπ Γεκνηηθνχ είλαη εμαηξεηηθά πςειέο ελψ νη
ηηκέο γηα ηνπο δηδάζθνληεο Γεληθνχ Λπθείνπ θαη ΔΠΑΛ είλαη ζεκαληηθά
ρακειφηεξεο.
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Πίλαθαο 39: Πίλαθαο Αλάιπζεο ηεο δηαθχκαλζεο ηνπ δείθηε πληνληζκφο ρνιηθήο
Εσήο ζε ζρέζε κε ην ζρνιείν ζην νπνίν δηδάζθνπλ
Sum of
Squares
Between
πληνληζκφο

Groups

ρνιηθήο

Within

Εσήο

Groups
Total

df

Mean
Square

4,743

3

1,581

27,968

76

,368

32,711

79

F

Sig.

4,296

,007

Γηαθνξά επίζεο πξνέθπςε γηα ηηο ηηκέο ηνπ δείθηε «πληνληζκφο ρνιηθήο
Εσήο» ζε ζρέζε κε ην είδνο ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν δηδάζθνπλ [F(3,76) = 4.296, p <
0.01]. Ζ δηαθνξά απηή πξνέθπςε θαζψο φπσο παξαηεξείηαη ζην δηάγξακκα 2, νη
δηδάζθνληεο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκθσλνχλ πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε ηνπ ζπλαδέιθνπο
ηνπο ζην Γπκλάζην. Οη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην Γεληθφ Λχθεην δείρλνπλ φηη
κάιινλ ζπκθσλνχλ ζε κέηξην βαζκφ ελψ νη απφςεηο ησλ δηδαζθφλησλ ζηα ΔΠΑΛ
θαίλεηαη λα είλαη θαηά κέζν φξν ηαπηφζεκεο.

Πίλαθαο 40: Πίλαθαο Αλάιπζεο ηεο δηαθχκαλζεο ηνπ δείθηε Γηαρείξηζε θαη
αμηνπνίεζε ησλ κέζσλ θαη ησλ πφξσλ ζε ζρέζε κε ην ζρνιείν ζην νπνίν δηδάζθνπλ
Sum of
Squares
Γηαρείξηζε

Between

θαη

Groups

αμηνπνίεζε

Within

ησλ κέζσλ

Groups

df

Total

Square

5,902

3

1,967

30,774

76

,405

36,676

79

θαη ησλ
πφξσλ

Mean
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Σέινο φζνλ αθνξά ζηηο ηηκέο ηνπ δείθηε «Γηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ησλ
κέζσλ θαη ησλ πφξσλ» φζνλ αθνξά ζην είδνο ηνπ ζρνιείνπ θαη εδψ παξαηεξείηαη
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάινγα κε ην ζρνιείν ζην νπνίν εξγάδνληαη.
πγθεθξηκέλα φπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα 3 νη δηδάζθνληεο ζε Γεκνηηθφ θαη
Γπκλάζην έρνπλ θαηά κέζν φξν ζεηηθφηεξε άπνςε ζε ζρέζε κε ηνπ ζπλαδέιθνπο
ηνπο ζην Γεληθφ Λχθεην. Οη δηδάζθνληεο ζην ΔΠΑΛ δελ θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ
ζεκαληηθά δηαθνξεηηθή άπνςε ζε ζρέζε κε ηνπο δηδάζθνληεο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ.

Γιάγραμμα 1: Μέζνη φξνη ηνπ δείθηε «Γηακφξθσζε θαη εθαξκνγή ηνπ ζρνιηθνχ
πξνγξάκκαηνο» ζε ζρέζε κε ην είδνο ηνπ ζρνιείνπ»
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Γιάγραμμα 2: Μέζνη φξνη ηνπ δείθηε «πληνληζκφο ρνιηθήο Εσήο» ζε ζρέζε κε ην
είδνο ηνπ ζρνιείνπ.
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Γιάγραμμα 3: Μέζνη φξνη ηνπ δείθηε «Γηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ησλ κέζσλ θαη
ησλ πφξσλ» ζε ζρέζε κε ην είδνο ηνπ ζρνιείνπ.
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6. Σπκπεξάζκαηα – Πξνηάζεηο
ηελ παξνχζα εξγαζία έγηλε πξνζπάζεηα λα δηεξεπλεζνχλ ηα ζπζηήκαηα
δηνίθεζεο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ελψ, ζην εξεπλεηηθφ κέξνο δφζεθε ηδηαίηεξε
έκθαζε ζην πιαίζην κέζα ζην νπνίν εηζάγνληαη θαη πηνζεηνχληαη νη αιιαγέο ζηνλ
ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο.
Αληηθείκελν ηεο έξεπλαο ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία απνηέιεζε ε
αλάπηπμε θαη ε πηνζέηεζε ελφο πξνγξάκκαηνο ελδνυπεξεζηαθήο επηκφξθσζεο γηα
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ζην λνκφ Θεζζαινλίθεο.
Απφ ηελ αλάιπζε ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο πξνέθπςε πσο ππάξρνπλ
ζεκαληηθέο ειιείςεηο θαη αδπλακίεο αλαθνξηθά κε ηελ επηκφξθσζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ελψ, ζχκθσλα κε κειέηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, νη
εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνπλ ζεηηθή ζηάζε σο πξνο ηελ αλάγθε επηκφξθσζεο
σζηφζν, εθθξάδνπλ ακθηβνιίεο σο πξνο ηα απνηειέζκαηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ
παξερφκελσλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ.
Απφ ηελ εηζαγσγή θαη ηελ πηνζέηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ελδνυπεξεζηαθήο
επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, εληνπίδνληαη αιιαγέο ζε πνιιά επίπεδα, ζηα νπνία
ζπκπεξηιακβάλνληαη ε νξγάλσζε θαη ε δηνίθεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ν ηξφπνο
δηδαζθαιίαο, ε ξνπηίλα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ηα θαζήθνληα ησλ εθπαηδεπηηθψλ
αιιά θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ.
Χζηφζν, ε χπαξμε αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ φπσο ε έιιεηςε ελφο
ζπγθξνηεκέλνπ ζρεδίνπ επηκφξθσζεο, ε αλειαζηηθφηεηα ηνπ ηζρχνληνο ζεζκηθνχ
πιαηζίνπ θαη ε έιιεηςε επάξθεηαο θαη αμηνπηζηίαο ζε φηη αθνξά ζην επηκνξθσηηθφ
πιηθφ, ζπλέβαιαλ ζηελ δεκηνπξγία αληηζηάζεσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
Οη αληηζηάζεηο απηέο ζρεηίδνληαη θαηά βάζε κε ηηο απμεκέλεο ππνρξεψζεηο
πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ε ζπκκεηνρή ζην επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα αιιά θαη
ζηε ζέζπηζε θηλήηξσλ, ε νπνία κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη αξλεηηθά ζηελ πεξίπησζε κε
ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα.
Χζηφζν, εληνπίζηεθαλ πξνζπάζεηεο αληηκεηψπηζεο ησλ παξαπάλσ θαηλνκέλσλ
θαη δφζεθε κεγάιε έκθαζε θπξίσο ζηε ζσζηή πιεξνθφξεζε θαη ελεκέξσζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ.
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ε

φηη

αθνξά

ηελ

έξεπλα

πνπ

πξαγκαηνπνηήζεθε

ζρεηηθά

κε

ηελ

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηελ νπνία εξγάδνληαη, ηα απνηειέζκαηα
δείρλνπλ πσο βάζεη ησλ δεηθηψλ πνπ αμηνινγήζεθαλ , νη ζρνιηθέο κνλάδεο ζηηο
νπνίεο εξγάδνληαη, κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ απνηειεζκαηηθέο, ηφζν σο πξνο ηνλ
ηξφπν νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηνπο ελψ, ζε φηη αθνξά ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ
δηαζέζηκσλ κέζσλ θαη πφξσλ, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε πσο
ε ζρνιηθή κνλάδα ζηελ νπνία εξγάδεηαη δελ ιεηηνπξγεί κε ηνλ πιένλ απνηειεζκαηηθφ
ηξφπν (ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ απαληήζεσλ πεξηιακβάλεη ηηο απαληήζεηο
«κέηξηα» θαη «πνιχ»).
Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα ζηαηηζηηθά επξήκαηα ηεο έξεπλαο δηακνξθψζεθαλ σο εμήο:
Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο παξαηεξείηαη κηα ραιαξή
ζπκθσλία ησλ ζπκκεηερφλησλ κε φιεο ηηο εξσηήζεηο εθηφο ηεο εξψηεζεο «Ζ
Γηεχζπλζε ππνζηεξίδεη θαη ζπληνλίδεη ηε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλά
εηδηθφηεηα ή/θαη αλά ηάμε αιιά θαη αλάκεζα ζε εηδηθφηεηεο θαη ηάμεηο» ζηελ νπνία
πεξίπνπ ην 40% απνθξίλεηαη πσο ζπκθσλεί κέηξηα κε ηελ ελ – ιφγσ εξψηεζε.
Δπίζεο ραιαξή ζπκθσλία ππάξρεη κεηαμχ ησλ εξσηεζέλησλ ζε ζρέζε κε ην αλ ν
ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηεμάγεηαη ε ζπδήηεζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ
πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ είλαη ηθαλνπνηεηηθφο. Σν 45% πεξίπνπ ησλ απνθξηζέλησλ
δειψλεη πσο ζπκθσλεί κέηξηα κε απηή ηελ άπνςε. Οκνίσο αλ ην δηδαθηηθφ
πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ αμηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο εκπεηξίεο
ηνπ θαζελφο απνηειεί αληηθείκελν κέηξηαο ζπκθσλίαο ησλ εξσηεζέλησλ θαζψο ην
40% πεξίπνπ θαίλεηαη λα απαληάεη θαηά ηέηνηνλ ηξφπν.
Σέινο, φζνλ αθνξά ζηηο ζπγθξίζεηο πνπ δηεμήρζεζαλ ησλ δεηθηψλ απφ ηηο νπνίεο
απνηειείηαη θάζε εξψηεζε ζε ζρέζε κε ην είδνο ηνπ ζρνιείνπ πνπ δηδάζθεη θάζε
ζπκκεηέρνληαο θαίλεηαη πσο ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά. πγθεθξηκέλα,
νη ζπκκεηέρνληεο νη νπνίνη δηδάζθνπλ ζην δεκνηηθφ θαίλεηαη λα έρνπλ κεγαιχηεξε
ηηκή γηα ηνλ δείθηε «Γηακφξθσζε θαη εθαξκνγή ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο» ζε
ζρέζε κε ηνπ ζπλαδέιθνπο ζε Γπκλάζην, Λχθεην θαη ΔΠΑΛ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη
ην γεγνλφο φηη νη θαζεγεηέο ζε Γεληθφ Λχθεην θαη ΔΠΑΛ κνηξάδνληαη ηελ ίδηα
ζρεδφλ άπνςε. Παξφκνηα είλαη ηα απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ζηνπο δείθηεο
«πληνληζκφο ρνιηθήο Εσήο» θαη «Γηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ησλ κέζσλ θαη ησλ
πφξσλ».
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Πξνηάζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ αληηζηάζεσλ
θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο
Πνιιέο απφ ηηο ελέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
θαηλνκέλσλ αληίζηαζεο θαηά ηελ εηζαγσγή θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ εηζαγσγηθνχ
πξνγξάκκαηνο ήηαλ απνηειεζκαηηθέο. Χζηφζν, βαζηδφκελνη ζην κνληέιν ηνπ Kotter
(2012), γηα ηελ εηζαγσγή αιιαγψλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ αληηζηάζεσλ ζε απηέο,
πξνηείλνληαη νη εμήο ελέξγεηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαηλνκέλσλ αληίζηαζεο
ζηελ παξνχζα πεξίπησζε:
 Αλάπηπμε αίζζεζεο επείγνληνο. ε απηφ ην ζηάδην ζπκπεξηιακβάλεηαη ε
δηνξγάλσζε ζπλάληεζεο κε φια ηα εκπιεθφκελα κέξε θαη ε αλάδεημε ηεο
αλαγθαηφηεηαο γηα ηελ εηζαγσγή ηεο αιιαγήο
 Γεκηνπξγία νκάδαο θαζνδήγεζεο. Ζ δεκηνπξγία κηαο νκάδαο θαζνδήγεζεο εθηφο
απφ ηελ απαξαίηεηε πιεξνθφξεζε ζα ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία ζπκκεηνρηθφηεηαο
θαη εκπηζηνζχλεο γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο επηθείκελεο αιιαγήο
 Γηακφξθσζε νξάκαηνο θαη ζηξαηεγηθήο. Ζ δεκηνπξγία ελφο νξάκαηνο απνηειεί
απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία ηνπ πξνηεηλφκελνπ εγρεηξήκαηνο, ηε
ζπκκεηνρή φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο αιιά θαη ηε ζπλερή
δέζκεπζε ζε απηφ
 Γηάδνζε ηνπ νξάκαηνο ηεο αιιαγήο. Ζ δηάδνζε ηνπ νξάκαηνο ζα απνηειέζεη ηε
βάζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αληηζηάζεσλ ζηελ αιιαγή ελψ παξάιιεια, ζα
ζπκβάιιεη ζηελ δεκηνπξγία ηζρπξψλ νκάδσλ κε θνηλνχο ζηφρνπο
 Δλδπλάκσζε. Ζ ελδπλάκσζε ησλ νκάδσλ ζα δηαζθαιίζεη ηε απμεκέλε
ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ εηζαγσγή θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ επηκνξθσηηθνχ
πξνγξάκκαηνο
 Γεκηνπξγία

βξαρππξφζεζκσλ

επηηπρηψλ.

Μέζα

απφ

ηελ

επίηεπμε

βξαρππξφζεζκσλ ζηφρσλ, γίλεηαη νκαιά ε κεηάβαζε απφ ηελ παξνχζα ζηελ
επηζπκεηή θαηάζηαζε ελψ, ην αίζζεκα ηεο επηηπρίαο απμάλεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ
επηηπρή πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
 Παγηνπνίεζε απνηειεζκάησλ / αλαηξνθνδφηεζε. Ζ αλαηξνθνδφηεζε είλαη
απαξαίηεηε ψζηε φια ηα εκπιεθφκελα κέξε λα αληηιεθζνχλ ηε ρξεζηκφηεηα ηεο
επηρεηξνχκελεο αιιαγήο θαη λα ζπκβάιινπλ πεξεηαίξσ ζηελ πηνζέηεζε ηεο
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 Γεκηνπξγία λέαο θνπιηνχξαο. Ζ δεκηνπξγία θνπιηνχξαο ζε κία ζρνιηθή κνλάδα
ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ επίηεπμε ησλ επηδησθφκελσλ ζηφρσλ αιιά θαη ηελ
αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζρνιείνπ. ε απηά ηα πιαίζηα ε αλάγθε γηα
αιιαγή κπνξεί λα γίλεη πην εχθνια αληηιεπηή απφ ηα κέιε ηεο ελψ παξάιιεια ε
αιιαγή εθιακβάλεηαη σο θάηη ζεηηθφ κε απνηέιεζκα ηε κείσζε αληηζηάζεσλ ζε απηή
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
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Αγαπηηή/έ ζσναδέλθιζζα/ζσνάδελθε,
Το παρόν ερωηημαηολόγιο αποηελεί ηο ερεσνηηικό ημήμα διπλωμαηικής εργαζίας, ζηο
μεηαπηστιακό πρόγραμμα δημόζιας διοίκηζης (MPA) ζηην εκπαίδεσζη ηης ζτολής
διοίκηζης επιτειρήζεων ηοσ πανεπιζηήμιοσ Νεάπολης Πάθοσ Κύπροσ.
Η ερεσνά ζηοτεύει ζηη διερεύνηζη ηων αποηελεζμαηικών ζσζηημάηων δημόζιας διοίκηζης
και διατείριζης ζτολικής μονάδας.
Η ζσμπλήρωζη ηοσ ερωηημαηολόγιοσ γίνεηαι ΑΝΩΝΤΜΑ
Σας εσταριζηώ πολύ για ηη ζσμμεηοτή ζας.

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΤΝΑ
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
(Σσμπληρώζηε Χ ζηο ανηίζηοιτο ηεηράγωνο)

□ άνδρας □ γσναίκα
2. Ηλικία: □ 25-34 □ 35-44 □ 45-54 □ 55-65
3. τολείο: □ Δημοηικό □Γσμνάζιο □Γενικό Λύκειο □ ΕΠΑ.Λ.
1. Φύλο :

4. Ειδικόηηηα : ............................................................................ (ζσμπληρώζηε π.τ. ΠΕ 02)
5. Σο ζτολείο βρίζκεηαι ζηο Νομό .................................................. (ζσμπληρώζηε)
6. Υρόνια σπηρεζίας ως εκπαιδεσηικός:

□ 1-10 □ 11-20 □ 21-30 □ >30

7. Πέραν ηων βαζικών ζποσδών, έτεηε κάνει άλλες ζποσδές;

□ Άλλο πηστίο Α.Ε.Ι □ Μεηαπηστιακές ζποσδές
□ Διδακηορικό □ Άλλες ζποσδές
8.Έηη διοικηηικής εμπειρίας (αν σπάρτει): ...................................... (ζσμπληρώζηε)

Παρακαλώ να απανηήζεηε ζηις παρακάηω ερωηήζεις με βάζη ηην ακόλοσθη κλίμακα:

1

2

3

4

5

ΚΑΘΟΛΟΤ

ΛΙΓΟ

ΜΕΣΡΙΑ
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ΟΡΓΑΝΩΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ
ΣΟΜΔΗ

ΓΔΗΚΣΔ

Α. Οξγάλσζε ηνπ ζρνιείνπ

Γηακόξθσζε θαη εθαξκνγή
ηνπ ζρνιηθνύ πξνγξάκκαηνο

Β. Γηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ

Σπληνληζκόο ζρνιηθήο δσήο

Γ. Αμηνπνίεζε κέζσλ-πόξσλ
ηνπ ζρνιείνπ

Γηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε
ησλ κέζσλ θαη ησλ πόξσλ

ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ
ΣΟΜΔΑ: Α. ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ
Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ: Γιαμόπθωζη και Δθαπμογή ηος σολικού
Ππογπάμμαηορ

Δνδεικηικά επωηήμαηα διεπεύνηζηρ
ηων ποιοηικών σαπακηηπιζηικών ηος δείκηη
Η δηακόξθσζε ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο δηέπεηαη από
παηδαγσγηθέο - δηδαθηηθέο αξρέο θαη παξάιιεια ιακβάλεη
ππόςε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ.
Η θαηαλνκή ησλ καζεκάησλ ζην σξνιόγην πξόγξακκα
ηθαλνπνηεί ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπ ζρνιείνπ.
Τν σξνιόγην πξόγξακκα ηνπ ζρνιείνπ ηεξείηαη αλά
γλσζηηθό αληηθείκελν θαη αλά ηάμε κε απνηειεζκαηηθό ηξόπν.
Από ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο πξνγξακκαηίδνληαη νη
δξαζηεξηόηεηεο ηεο ζρνιηθήο δσήο γηα όιν ην έηνο.
Τν
κεγαιύηεξν
κέξνο
ησλ
πξνγξακκαηηζκέλσλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζρνιείνπ πξαγκαηνπνηνύληαη κε ηξόπν
ηθαλνπνηεηηθό.
Σην ζρνιείν αλαιακβάλνληαη πξσηνβνπιίεο θαη ελέξγεηεο κε
ζθνπό ηελ ηήξεζε ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο (π.ρ. ιόγσ
απνπζίαο εθπαηδεπηηθώλ).
Η Γηεύζπλζε ππνζηεξίδεη θαη ζπληνλίδεη ηε ζπλεξγαζία ησλ
εθπαηδεπηηθώλ αλά εηδηθόηεηα ή/θαη ηάμε αιιά θαη αλάκεζα ζε
εηδηθόηεηεο θαη ηάμεηο.
Αλαπηύζζνληαη δηαδηθαζίεο ζηήξημεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηηο
ηδηαίηεξεο επηζηεκνληθέο θαη παηδαγσγηθέο αλάγθεο ηνπο.
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Ο Σύιινγνο Γηδαζθόλησλ ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Σύιινγν
Γνλέσλ/Κεδεκόλσλ πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί, όπνηε
ρξεηάδεηαη, ε εθαξκνγή ηνπ Σρνιηθνύ Πξνγξάκκαηνο.
Ο Σύιινγνο Γηδαζθόλησλ ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο καζεηέο γηα
ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ Σρνιηθνύ Πξνγξάκκαηνο.
Σην ζρνιείν πξνζθέξεηαη ηθαλόο αξηζκόο πξναηξεηηθώλ
εθπαηδεπηηθώλ
πξνγξακκάησλ
(π.ρ.
Πεξηβαιινληηθή
Δθπαίδεπζε, Αγσγή Υγείαο, θιπ.).
ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ
ΣΟΜΔΑ: Β. ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ
Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ: 2.2. ςνηονιζμόρ σολικήρ Εωήρ

Δνδεικηικά επωηήμαηα διεπεύνηζηρ
ηων ποιοηικών σαπακηηπιζηικών ηος δείκηη

1

Η Γηεύζπλζε ζέηεη ζπγθεθξηκέλνπο ζηόρνπο θαη
πξνηεξαηόηεηεο θαη πξνγξακκαηίδεη δξάζεηο γηα ηελ
πινπνίεζή ηνπο.
Οη απνθάζεηο είλαη απνηέιεζκα
δεκνθξαηηθώλ δηαδηθαζηώλ.

ζπιινγηθώλ

θαη

Η Γηεύζπλζε ππνζηεξίδεη έλα ζπλεξγαηηθό, ζπκκεηνρηθό,
ζπιινγηθό πιαίζην εξγαζίαο όισλ ησλ παξαγόλησλ ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο.
Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ζπκθσλήζεη πάλσ ζ' έλα γεληθό
πιαίζην αξρώλ ηνπ ζρνιείνπ θαη εθαξκόδνπλ ηνλ
εζσηεξηθό θαλνληζκό ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε
ησλ δηαθόξσλ πξνβιεκάησλ.
Πξηλ από ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Σπιιόγνπ Γηδαζθόλησλ,
όινη νη εθπαηδεπηηθνί ελεκεξώλνληαη γηα ηα ζέκαηα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Τν είδνο ησλ ζεκάησλ πνπ εληάζζνληαη ζηελ εκεξήζηα
δηάηαμε θαιύπηνπλ ηθαλνπνηεηηθά ηα εθάζηνηε ζέκαηα πνπ
απαζρνινύλ ηε Σρνιηθή Μνλάδα.
Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν δηεμάγεηαη ε ζπδήηεζε θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Σπιιόγνπ Γηδαζθόλησλ
είλαη ηθαλνπνηεηηθόο.
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Τν δηδαθηηθό πξνζσπηθό ηνπ ζρνιείνπ αμηνπνηείηαη
ζύκθσλα κε ηηο δεμηόηεηεο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ θαζελόο.
Οη εθπαηδεπηηθνί ζπκκεηέρνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό ζηε
δηαδηθαζία ιήςεο ησλ απνθάζεσλ πνπ αθνξνύλ ηε
ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ.
Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν πινπνηνύληαη νη απνθάζεηο ηνπ
Σπιιόγνπ Γηδαζθόλησλ είλαη απνηειεζκαηηθόο.
Ο βαζκόο ζπλεξγαζίαο κε άιινπο ζπλαδέιθνπο ζαο ζην
πιαίζην νκάδσλ εξγαζίαο είλαη νπζηαζηηθόο.
Η θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ ζε
εθπαηδεπηηθνύο ηνπ ζρνιείνπ είλαη δίθαηε.

όινπο

ηνπο

Η ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζηηο απνθάζεηο ηνπ ζρνιείνπ
είλαη νπζηαζηηθή.
Ο βαζκόο ζπκκεηνρήο ησλ γνλέσλ ζηηο απνθάζεηο ηνπ
ζρνιείνπ είλαη ηθαλνπνηεηηθόο.
Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ ηα Γξαθεία θαη νη Γηεπζύλζεηο
Δθπαίδεπζεο είλαη απνηειεζκαηηθέο.
Θεσξείηε όηη ζην ζρνιείν ζαο εθαξκόδεηαη έλα ηεξαξρηθό ή έλα ζπλεξγαηηθό
κνληέιν δηνίθεζεο;

ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ
ΣΟΜΔΑ: Γ. ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΜΔΩΝ-ΠΟΡΩΝ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ
Γείκηηρ Αξιολόγηζηρ: Γιασείπιζη και Αξιοποίηζη ηων Μέζων και ηων
Πόπων

ενδεικηικά επωηήμαηα διεπεύνηζηρ
ηων ποιοηικών σαπακηηπιζηικών ηος δείκηη
Η δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθώλ πόξσλ γίλεηαη κε ηνλ
θαιύηεξν ηξόπν γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ.
Ο Σύιινγνο Γηδαζθόλησλ εθθξάδεη γλώκε γηα ηε
δηαρείξηζε ησλ πόξσλ ηνπ ζρνιείνπ.
Η Σρνιηθή Δπηηξνπή ζπλεξγάδεηαη απνηειεζκαηηθά κε ηε
Γηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θαηαλνκή θαη ζηε
δηαρείξηζε ησλ πόξσλ.
Τν Σρνιηθό Σπκβνύιην ζπλεξγάδεηαη απνηειεζκαηηθά θαη
αληαπνθξίλεηαη ζηα αηηήκαηα ηνπ ζρνιείνπ.
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Η Σρνιηθή Δπηηξνπή ζπλεξγάδεηαη απνηειεζκαηηθά θαη
αληαπνθξίλεηαη ζηα αηηήκαηα ηνπ ζρνιείνπ.
Οη εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο έρνπλ εύθνιε πξόζβαζε
ζηα δηαζέζηκα κέζα (δηάθνξνπο ρώξνπο θαη εμνπιηζκό).
Η Γηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ ελζαξξύλεη ηελ αμηνπνίεζε
ησλ ππνδνκώλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ ζρνιείνπ από
ηνπο καζεηέο.
Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνύλ ηαθηηθά θαη κε δηθή ηνπο
πξσηνβνπιία ηα δηαζέζηκα κέζα ηνπ ζρνιείνπ.
Ο Γήκνο ή ε Κνηλόηεηα ζπλεξγάδεηαη απνηειεζκαηηθά
κε ην ζρνιείν ζηελ αμηνπνίεζε ππνδνκώλ θαη κέζσλ
ηνπ ζρνιείνπ.
Ο Σύιινγνο Γνλέσλ – Κεδεκόλσλ ζπλεξγάδεηαη
νπζηαζηηθά κε ην ζρνιείν ζηελ αμηνπνίεζε ππνδνκώλ
θαη κέζσλ ζην πιαίζην ζπγθεθξηκέλσλ εθπαηδεπηηθώλ
δξαζηεξηνηήησλ, εθηόο Σρνιηθνύ Πξνγξάκκαηνο.
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