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∆οµή της παρουσίασης  

�Εκπαίδευση σε µια εποχή παγκόσµιων προκλήσεων 

�Παράγοντες που επηρεάζουν τη µάθηση

�Ο Ρόλος των ∆ιευθυντών Σχολείων

�Παιδαγωγική Ηγεσία

– Το Ερευνητικό Πρόγραµµα LISA

– Στόχοι παιδαγωγικής ηγεσίας

– Ενέργειες παιδαγωγικού ηγέτη

�Αποτελεσµατική ∆ιδασκαλία µέσω της  παρατήρησης της 

διδασκαλίας

�Συµπερασµατικά
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Εκπαίδευση σε µια 

εποχή παγκόσµιων 

προκλήσεων 
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Μακροεπίπεδο: 

Εκπαίδευση σε µια εποχή παγκόσµιων προκλήσεων

• Ταχύτατη ανάπτυξη σε επιστηµονικές και ιατρικές 
ανακαλύψεις, τεχνολογία, περιλαµβανοµένων και 
των ΤΕΠ, και αλλαγές στον παγκόσµιο πληθυσµό

• Οικονοµικός ανταγωνισµός

• Ταυτότητα µέσα στην παγκοσµιοποίηση

• Mεγαλύτερες απαιτήσεις παγκοσµίως για 
απόδοση, αποδοτικότητα και παραγωγικότητα 

• Βασικός ο ρόλος της εκπαίδευσης στην επίλυση 
όχι µόνο κοινωνικών αλλά και οικονοµικών 
προβληµάτων

• Ισχυρή απαίτηση για εκπαιδευτικές 
µεταρρυθµίσεις
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Τρεις βασικοί πυλώνες 

της Νέας Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

και ∆ιοίκησης

α) Σχολική αυτονοµία (Autonomy)

β) Σχολική λογοδοσία (Accountability)

γ) Σχολική επιλογή και φωνή (Choice and 

Voice)



Αναδόµηση της ∆ηµόσιας Παιδείας υπό την επίδραση 

της Νέας ∆ηµόσιας Πολιτικής και ∆ιοίκησης (New 

Public Management)

• Αποκέντρωση µέσα από τη σχολική αυτο-διοίκηση

• Επέκταση του εύρους άσκησης ηγεσίας των διευθυντών 

σχολείων

• Αύξηση της πίεσης για αξιολόγηση η οποία βασίζεται στα 

αποτελέσµατα

• Μεγαλύτερες απαιτήσεις για οικονοµική λογοδοσία

• Αύξηση του ελέγχου από τους γονείς µέσα από τα συµβούλια 

σχολικής διοίκησης

• Εστίαση του χρόνου των διευθυντών στα πιο απαιτητικά ή 

«υψηλά» καθήκοντα αντί στα “administrivia”
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Παράγοντες που 

επηρεάζουν τη 

µάθηση
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Παράγοντες που επηρεάζουν τη µάθηση

Μέσα από την διεθνή έρευνα που εξετάζει τους παράγοντες που 

επηρεάζουν τη µάθηση προκύπτουν τρία βασικά συµπεράσµατα:

1) Τα χαρακτηριστικά του υπόβαθρου των µαθητών – ιδιαίτερα του 

κοινωνικού, οικονοµικού και πολιτισµικού υπόβαθρου – προκύπτουν συχνά 

ως η πιο σηµαντική πηγή διαφοροποίησης της µαθησιακής επίδοσης. Η 

εκπαιδευτική πολιτική δεν µπορεί να επηρεάσει τα συγκεκριµένα 

χαρακτηριστικά, τουλάχιστον βραχυπρόθεσµα.

2) Οι παράγοντες στο επίπεδο του σχολείου, οι οποίοι µπορούν να 

επηρεαστούν περισσότερο από την εκπαιδευτική πολιτική, εξηγούν ένα 

µικρότερο µέρος των διαφορών στη µάθηση από ό,τι τα χαρακτηριστικά 

των µαθητών.

3) Ανάµεσα στις µεταβλητές στο επίπεδο του σχολείου, οι παράγοντες οι 

οποίοι βρίσκονται πιο κοντά στη µάθηση, όπως η αποτελεσµατικότητα των 

εκπαιδευτικών και οι πρακτικές (βασικές ενέργειες αποτελεσµατικής 

διδασκαλίας) στην τάξη, τείνουν να έχουν τη µεγαλύτερη επίδραση στη 

µαθησιακή επίδοση.
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Ο Ρόλος των 

∆ιευθυντών Σχολείων 
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Ο Ρόλος των ∆ιευθυντών Σχολείων

• Εποµένως….. χρειάζεται να στελεχώσουµε και να 
αναπτύξουµε µια νέα γενιά σχολικών ηγετών 
εφοδιάζοντάς τους µε τις παιδαγωγικές γνώσεις, 
δεξιότητες και στάσεις για να ανταποκρίνονται καλύτερα 
στις παρούσες και µελλοντικές ανάγκες των 
εκπαιδευτικών συστηµάτων. 

• Σε πολλές χώρες υπάρχει ο αυξανόµενος 
προβληµατισµός ότι ο παιδαγωγικός ρόλος του 
διευθυντή ο οποίος καθορίστηκε για τις ανάγκες µιας 
διαφορετικής εποχής, δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις 
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν τα σχολεία στον 21ο 
αιώνα!!! 10



Οι διευθυντές έχουν (κυρίως) µια διαµεσολαβητική 

(έµµεση/mediated)* επίδραση στις επιδόσεις των 

µαθητών τους 

* e.g. Hallinger and Heck 1998

∆ιευθυντής Εκπαιδευτικός Επίδοση των 

µαθητών 

Παρώθηση 

Παροχή Ευκαιριών

Επαγγελµατικής Ανάπτυξης

Συνθήκες Εργασίας 
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Αντικαθιστώντας ένα «µέτριο» 

διευθυντή µε ένα «εξαιρετικό» 

διευθυντή σε ένα µέτριο σχολείο, 

µπορεί να βελτιωθούν οι 

επιδόσεις των µαθητών πάνω 

από 20% (αποτελέσµατα 

µετανάλυσης 69 ερευνών µεταξύ 

1978 και 2001)

(Barber, 2009)
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To Ερευνητικό Πρόγραµµα 

LISA [England, Germany (North 

Rhine-Westphalia), Hungary, Italy, 

Norway, Slovenia, and The Netherlands]
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Ποιο είναι το συνηθέστερο Στυλ Ηγεσίας; 

Επιχειρηµατικό ∆οµικό Συµµετοχικό Ανάπτυξης

Προσωπικού

Παιδαγωγικό

ΟΛ 3.7 (1) 3.6 (2)

NOΡ 3.6 (2) 3.6 (1) 

ΙΤΑ 3.8 (1) 3.6 (2)

ΓΕΡ 3.7 (1) 3.4 (2)

ΟΥΓ 4.0 (1) 4.0 (2) 

ΣΛΟ 3.9 (1) 3.9 (2)

ΑΓ 3.7 (2) 3.8 (1)



Γιατί υπάρχει µια γενική τάση 

προς το Επιχειρηµατικό Στυλ 

Ηγεσίας;

Λόγω των περιορισµένων πόρων

∆ηµιουργία Υποστηρικτικών

Συστηµάτων

Αύξηση Επιρροής µε τη 

δηµιουργία «συµµαχιών» 

Στρατηγικοί Ρόλοι:



Γιατί υπάρχει, επίσης µια τάση, 

προς το ∆οµικό Στυλ Ηγεσίας;

Παρέχει Εσωτερική Σταθερότητα 

στον Οργανισµό 

Μπορεί να επιτρέψει την αναδιάρθρωση και αναδόµηση
του σχολείου µε τη θέσπιση σαφών ρόλων, 
αρµοδιοτήτων και στόχων



Παιδαγωγική 

ηγεσία
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Παιδαγωγική ηγεσία

Είναι µια σειρά από καθηµερινές ενέργειες, 

συµπεριφορές των διευθυντών που στοχεύουν στην 

προαγωγή της:

� αποτελεσµατικής διδασκαλίας και µάθησης στην 

τάξη

�συναδελφικότητας και της συνεργασίας µεταξύ 

των εκπαιδευτικών

�επαγγελµατικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών

και στη βελτίωση των µαθησιακών αποτελεσµάτων
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Ενέργειες 

παιδαγωγικού 

ηγέτη

Συστηµατική 

παρακολούθηση 

της προόδου των 

µαθητών

Επίσηµες, 
ανεπίσηµες 

επισκέψεις στις 
τάξεις/Αλληλοπα-

ρατήρηση 
διδασκαλίας

Προώθηση 
συνεργασίας, 

αλληλεπίδρασης 
και 

αναστοχασµού

Εγκαθίδρυση 

προγράµµατος 

ενδοσχολικής 

επιµόρφωσης

Εξασφάλιση 

απαραίτητων 

πόρων στην 

εργασία

Bοήθεια, στήριξη 

στον  

προγραµµατισµό 

µαθηµάτων

Βοήθεια, στήριξη 

στην οργάνωση, 

διοίκηση της 

τάξης
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Αποτελεσµατική 

∆ιδασκαλία µέσω 

της  παρατήρησης 

της διδασκαλίας

21



Χαρακτηριστικά της αποτελεσµατικής διδασκαλίας

Μαθησιακό 

Κλίµα

∆ιαχείριση

Τάξης

Σαφήνεια

Μαθήµατος

∆ιδακτική

Ποικιλία

Προσανατολισµός 
στο έργο

Μεγιστοποίηση
∆ιδακτικού

Χρόνου

Ενεργός 

Συµµετοχή

Μαθητών

Επιτυχία 

Μαθητών 

Καλλιέργεια 
Ανώτερων
Νοητικών

Λειτουργιών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ 

∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ

�Ο πιο αποδοτικός τρόπος για να µάθει κανείς τις 

πρακτικές της αποτελεσµατικής διδασκαλίας είναι 

µε την παρατήρησή τους µέσα στην τάξη.

�Ένας συστηµατικός παρατηρητής (σύµβουλος, 

διευθυντής, συνάδελφος εκπαιδευτικός), που είναι 

κατάλληλα εκπαιδευµένος, µπορεί να 

χρησιµοποιήσει διάφορα εργαλεία παρατήρησης, 

που έχουν εκπονηθεί γι’ αυτό το σκοπό.

�Η παρατήρηση διδασκαλίας µπορεί να συµβάλει 

στην επαγγελµατική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού
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Ανάπτυξη 
Αυτεπάρκειας

Απόκτηση
Ευελιξίας

Απελευθέρωση
Ενθουσιασµού Απόκτηση

Αυτοπεποίθησης 

∆ιαµόρφωση
Κατεύθυνσης

Απόκτηση
Ρεαλισµού

Καθιέρωση 
Συνεργατικών

Σχέσεων

Ανάπτυξη 
Ενσυναίσθησης

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ

Γιατί είναι αναγκαία η παρατήρηση της 
διδασκαλίας;
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Συµπερασµατικά
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H ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣHMAΣIA THΣ 

ANATPOΦO∆OTHΣHΣ

�H διαµορφωτική αξιολόγηση δίνει 

µηνύµατα στον εργαζόµενο για τις 

δυνατότητες και τις αδυναµίες του.

�H ανατροφοδότηση την οποία ζητά 

και ανακαλύπτει ο ίδιος ο εργαζόµενος 

έχει συνήθως τη µεγαλύτερη 

συσχέτιση µε τη βελτίωση στην 

απόδοση.
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ

Οι αποτελεσµατικοί διευθυντές:

• Έχουν µια ρεαλιστική αισιοδοξία- µια θετική στάση απέναντι στη 

ζωή.

• Γνωρίζουν ότι αυτό που έχει µεγαλύτερη σηµασία στη σχολική 

µονάδα είναι οι άνθρωποι και εποµένως η ενσυναίσθηση αποτελεί 

το «modus operandi».

• Γνωρίζουν τους περιορισµούς τους και κατανοούν ότι δεν µπορούν 

να κάνουν τα πάντα-εποµένως, θα πρέπει να µάθουν να 

συµβιώνουν και να συνεργάζονται µε τους άλλους.

• Γνωρίζουν ότι χρειάζεται να λογοδοτούν σε αυτούς που ηγούνται, 

ακόµα και πριν τους ζητηθεί µια τέτοια λογοδοσία (είναι 

ταπεινόφρονες). 

• Γνωρίζουν ότι είναι άνθρωποι µε δυνατότητες και αδυναµίες.

• Γνωρίζουν ότι οι άνθρωποι αρέσκονται να ακούν ένα απλό ψέµα 

παρά µια πολύπλοκη αλήθεια.



TO KOΣTOΣ KAI H ∆YΣKOΛIA THΣ 

AΠOTIMHΣHΣ TOY EPΓOY KAΠOIOY

�Όλοι οι τρόποι αποτίµησης πάντα έχουν µεγάλο κόστος 
(τόσο σε έµψυχο όσο και σε άψυχο υλικό).

�Όσο πιο αντικειµενικό γίνεται το σύστηµα, τόσο 
µεγαλύτερο είναι το κόστος του.

�H δυσκολία της αποτίµησης του έργου κάποιου απορρέει 
από το γεγονός ότι ακόµα και το πιο αντικειµενικό 
σύστηµα δεν παύει να είναι υποκειµενικό.

�H ελαχιστοποίηση της υποκειµενικότητας που 
αναπόφευκτα υπεισέρχεται στη διαδικασία είναι ίσως η 
µόνη ελπίδα.
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ηθικά διλήµµατα

Σε ποιο βαθµό η διαµορφωτική αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών σχετίζεται  µε:

�τα δικαιώµατα των εκπαιδευτικών ως πολιτών

�τα δικαιώµατα των παιδιών για ίσες ευκαιρίες, 

και

�το δικαίωµα της πολιτείας να ορίζει τα της 

δηµόσιας εκπαίδευσης αφού τη συντηρεί
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∆εν υπάρχει 

µεγαλύτερη 

ανισότητα 

από την

εξίσωση 

των ανίσων
(από τη «Pητορική» του

Aριστοτέλη)
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“Τον άρχοντα τριών δει µεµνήσθαι:

ότι ανθρώπων άρχει· ότι κατά νόµους άρχει και ότι ουκ αεί 

άρχει”.

Αγάθων, αρχαίος τραγικός, 5ου π.Χ. αιώνα

Ο ηγέτης οφείλει να θυµάται τρία πράγµατα:

ότι κυβερνάει ανθρώπους·

ότι κυβερνά σύµφωνα µε τους νόµους

και ότι δε θα κυβερνά για πάντα.


