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Πορεία Εκπόνησης του Πλαισίου Αναφοράς για την Σχολική Ηγεσία
Domains – Components – Modules
Η σύνταξη της Ευρωπαϊκής Επιτομής/ Σύνοψης
στην Σχολική Ηγεσία, στην οποία όλοι οι εταίροι
κι οι δίδυμοι εταίροι περιέγραψαν την τρέχουσα
κατάσταση και το συγκείμενο της σχολικής
ηγεσίας στη χώρα τους, αλλά και την ανάγκη για
δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και πόρων με
στόχο την ανάπτυξη της σχολικής ηγεσίας στην
Ευρώπη, χρησίμευσε ως βάση για τη δημιουργία
του Πλαισίου Αναφοράς. Οι κυριότεροι λόγοι
για την ανάπτυξη της σχολικής ηγεσίας είναι οι
εξής:
1. Αν και οι Εθνικές Αναφορές των κρατών, που
συμμετείχαν και συμπεριελήφθησαν στην
Ευρωπαϊκή Επιτομή/ Σύνοψη, αποτελούν ένα
χρήσιμο εργαλείο για συγκρίσεις μεταξύ των
διαφόρων ευρωπαϊκών κρατών,
διαπιστώθηκε αρκετά νωρίς ότι υπάρχουν
κοινά θέματα-κλειδιά που απασχολούν τόσο
τους διευθυντές σχολείων, όσο κι εκείνους
που χαράσσουν την εκπαιδευτική πολιτική
στην Ευρώπη. Τα θέματα αυτά
διαμορφώνουν ένα πλαίσιο, το οποίο διέπει
την ανάλυση των ηγετικών πρακτικών που
εφαρμόζονται σε τοπικό/περιφερειακό ή
εθνικό επίπεδο με στόχο την εξέταση των
δυνατοτήτων και αδυναμιών σε διάφορες
επιμέρους «γνωστικές περιοχές» της ηγεσίας.
Οι περιοχές αυτές συνιστούν τα «Πεδία» και
τα «Επιμέρους Στοιχεία» στο Πλαίσιο
Αναφοράς.
2. Κατέστη σαφές ότι αυτά τα θέματα-κλειδιά
σχετίζονταν με ευρήματα της διεθνούς
έρευνας για την Σχολική Ηγεσία και την
Ανάπτυξη της Ηγεσίας. Τα Πεδία και τα
Επιμέρους Στοιχεία συνέβαλαν στην
συσχέτιση με την έρευνα, ιδιαιτέρως με την
εργασία των Leithwood and Riehl (2005), κι
έτσι διευκολύνουν κάθε ενδιαφερόμενο
αναγνώστη να ανακαλύψει περαιτέρω υλικό
από άλλους –διεθνείς- ερευνητικούς χώρους.
3. Εν τέλει, θεωρήθηκε αναγκαίο να υπάρχει μια
οργανο-διαρθρωτική λογική, με βάση την
οποία ο αναγνώστης θα είναι σε θέση να
ψάξει για Θεματικές Ενότητες και υλικό που
πιθανόν να ενδιαφέρεται να εφαρμόσει στην
πράξη.
Ως αποτέλεσμα αυτών των σκέψεων, στην αρχή
του Προγράμματος οι εταίροι συμφώνησαν σε
μια ενιαία δομή των Εθνικών Αναφορών, που
βασίζεται στα δεδομένα περί Σχολικής Ηγεσίας.
Η δομή αυτή βελτιώθηκε περαιτέρω κατά την

πορεία του Προγράμματος, έτσι ώστε να οδηγεί
τους αναγνώστες από την κατηγοριοποίηση της
Επιτομής/Σύνοψης στα σχετικά εκπαιδευτικά
προγράμματα
[στην
κάθε
χώρα].
Περιελήφθησαν, ως εκ τούτου, ζητήματα, όπως:
• έσπιση και διαπραγμάτευση των στόχων της
ανάπτυξης των σχολικών μονάδων
• Έμφαση στη διδασκαλία και τη μάθηση
• Αναθεώρηση της δομής και της κουλτούρας
των σχολικών μονάδων ως οργανισμών
• Ηγεσία/ Διεύθυνση συστημάτων και
συνεργασίες σε δίκτυα
Επιπροσθέτως, συμπεριελήφθησαν αναφορές
για τις εκπαιδευτικές πολιτικές και τη διοίκηση
των σχολικών μονάδων στις χώρες – μέλη που
αναπτύχθηκαν και εφαρμόστηκαν οι Θεματικές
Ενότητες καθώς επίσης και κεφάλαια που
εστιάζουν στην επιλογή και επιμόρφωση
Διευθυντών σχολικών μονάδων. Οι αναφορές
παρουσιάζουν μια μεγάλη ποικιλία απαντήσεων
σε θέματα σχολικής διοίκησης και ηγεσίας και,
ως εκ τούτου, συνιστούν ένα συμπαγές
υπόβαθρο για την κατανόηση του Πλαισίου
Αναφοράς.

Πεδία Εφαρμογής

Σύμφωνα με τους Leithwood and Riehl (2005),
τα Πεδία είναι χρήσιμα εργαλεία για την
περιγραφή
και
κατηγοριοποίηση
ενός
ενοποιημένου συνόλου γνώσης πάνω στη
Σχολική Ηγεσία. Ζητήθηκε, λοιπόν, από τους
εταίρους και τους δίδυμους εταίρους του
προγράμματος να συμμετάσχουν σε μια έρευνα
ιεράρχησης των σημαντικών θεμάτων σχολικής
ηγεσίας στις χώρες τους. Οι πληροφορίες που
συνελέγησαν, αξιολογήθηκαν και κατόπιν
συνοψίστηκαν σ’ ένα ομοιογενές σύνολο με τον
τίτλο «Κεντρικά Πεδία».
Το Πλαίσιο Αναφοράς περιλαμβάνει 5 μείζονα
Πεδία, τα οποία εμπεριέχουν όλα τα ζητήματα
σχολικής διοίκησης και ηγεσίας:
1. Πολιτικές και πολιτιστικές προσδοκίες και
πιθανή» μετατροπή/εφαρμογή τους σε
κατευθύνσεις και πρακτικές
2. Κατανόηση και ενδυνάμωση διδασκόντων και
λοιπού προσωπικού
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3. Αναθεώρηση της δομής και της κουλτούρας
των σχολικών μονάδων
4. Συνεργασία με τους συντελεστές του
εξωτερικού περιβάλλοντος των σχολικών
μονάδων
5. Προσωπική εξέλιξη και επαγγελματική
ανάπτυξη [των διδασκόντων και των
διευθυντών]
Τα Πεδία μπορούν να γίνουν αντιληπτά/ να
εννοηθούν ως ευρείες κατηγορίες διοικητικών και
ηγετικών θεμάτων, οι οποίες, εν συνεχεία, είναι
απαραίτητο να υποδιαιρεθούν στα Επιμέρους
Στοιχεία Διοίκησης/Ηγεσίας, που αφορούν πλέον
εξειδικευμένες και λεπτομερείς γνωστικές
απαιτήσεις. Τα Επιμέρους Στοιχεία συνδέονται

αντίστοιχα με παραδείγματα καλών πρακτικών
Θεματικών Ενοτήτων από όλες τις χώρες-μέλη
του Προγράμματος. Οι Θεματικές Ενότητες
μπορούν να χρησιμεύσουν ως πηγή άντλησης
ιδεών για περαιτέρω εφαρμογές. Όμως, δεν
αντιπροσωπεύουν κατ’ ανάγκην πανευρωπαϊκές
καλές πρακτικές, αφού υπάρχουν σημαντικές
διαφορές ανάμεσα στα εθνικά αλλά και
περιφερειακά περιβάλλοντα [πχ Β. Ευρώπη, Ν.
Ευρώπη] οι οποίες υπαγορεύουν πιο
εξειδικευμένη προσέγγιση τόσο προς τη
διοίκηση και ηγεσία, όσο και προς την κατά
τόπους διαμόρφωση των Θεματικών Ενοτήτων.
Επιπλέον, όλα τα Επιμέρους Στοιχεία δεν
συμπεριλαμβάνονται σε όλες τις Θεματικές
Ενότητες.

Πεδία εφαρμογής ηγεσίας
1. Πολιτικές και πολιτιστικές προσδοκίες και
η «πιθανή» μετατροπή/εφαρμογή τους σε
κατευθύνσεις και πρακτικές
Τα σχολεία χτίζονται βασισμένα σε σχέσεις με
τον έξω κόσμο. Εξ ου και το ότι οι διευθυντές
σχολείων έχουν την ευθύνη του να μεταφέρουν
εξωτερικές προσδοκίες στο σχολείο και να τις
εφαρμόζουν προσαρμόζοντας τις στη
συγκεκριμένη αποστολή του σχολείου, συνεπώς
καλλιεργώντας αποδοχή.
Η ηγεσία είναι το βασικό/πρωταρχικό καθήκον
των διευθυντών σχολείων με ην έννοια του να
«δείχνουν τον δρόμο» και του να «βρίσκονται
επικεφαλής». Η ηγεσία είναι μία διαδραστική
εργασία. Ο Woods (2005, p. 115 ) το θέτει ως
εξής: ‘… η ουσία της ηγεσίας δεν είναι ο
ατομικός κοινωνικός ρόλος αλλά μια σχέση από
σχεδόν αδιόρατες οδηγίες, κινήσεις και
κατευθύνσεις που δεν έχουν ούτε αρχή ούτε
τέλος».
Παρ’ ότι η αμφίδρομη κίνηση είναι ουσιώδης σε
τέτοιες σχέσεις, η καθοριστική συμβολή σε μία
οργάνωση είναι « η ανάδυση μιας κοινής

8 | Framework of Reference

αίσθησης κατεύθυνσης μαζί με αντιληπτή
επιρροή, ενδεχομένως, στα οργανωτικά μέλη
ώστε να κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση»
(Leithwood & Day, 2007, p. 4.). Η ηγεσία δεν
μπορεί να λειτουργήσει σε κενό αέρος:
Υπάρχουν πολλές νόμιμες και νομότυπες
προσδοκίες από μετόχους έξω και μέσα στα
σχολεία που δημιουργούν, περιορίζουν και
κατευθύνουν την εργασία. Πολλές από αυτές τις
προσδοκίες έρχονται σε αντίθεση η μία με την
άλλη, και πολλές εξωτερικές υποθέσεις και
απαιτήσεις καθώς και δομές μπορεί να φαίνονται
παράξενες ή χωρίς νόημα στις επαγγελματικές
κουλτούρες. Αυτό βάζει τους διευθυντές
σχολείων σε μια θέση που χρειάζεται να
ερμηνεύσουν, μεταφράσουν και να διαλευκάνουν
τις εξωτερικές απαιτήσεις με σκοπό να
διευκολύνουν την κατανόηση και να
δημιουργήσουν μια κοινή αίσθηση κατεύθυνσης
στα σχολεία τους.

Leadership in Education

2. Κατανόηση και ενδυνάμωση διδασκόντων
και λοιπού προσωπικού.
Οι δάσκαλοι/ καθηγητές , και όχι οι διευθυντές,
είναι τα πιο σημαντικά πρόσωπα για να βοηθούν
και να προωθούν τη μάθηση στους μαθητές. Οι
διευθυντές σχολείων θα έπρεπε συνεπώς να
καταβάλλουν προσπάθεια να παρέχουν ιδανικές
συνθήκες διδασκαλίας για τα μέλη του
προσωπικού και επίσης να δίνουν στους ίδιους
τους δασκάλους τη δυνατότητα να εργαστούν
προς τις ιδεώδεις εκπαιδευτικές σχέσεις με τους
μαθητές. Αυτό σημαίνει ότι ο πρωταρχικός
στόχος θα έπρεπε να είναι ο σχεδιασμός των
σχολικών δομών και κουλτούρας που
υποστηρίζουν το χτίσιμο και τη μάθηση της
διδακτικής ικανότητας. Οι διευθυντές σχολείων
μπορούν να έχουν γενικές και συγκεκριμένες
επιρροές εδώ για παράδειγμα εφαρμόζοντας
διαρκή προσωπική εξέλιξη ή παρέχοντας
ευκαιρίες εκπαίδευσης μέσα στην υπηρεσία /
σχολική μονάδα για τους καθηγητές,
καθορίζοντας το παιδαγωγικό όραμα του
σχολείου και αναπτύσσοντας παιδαγωγικές
πρακτικές εφαρμόζοντας διαβεβαιώσεις
ποιότητας και επίσης αλληλεπιδρώντας στενά με
τους δασκάλους και τις ομάδες δασκάλων σε
καθημερινή βάση.
3. Σχολική δομή και κουλτούρα.
Δεδομένου ότι η διδασκαλία, η μάθηση και η
διεύθυνση πραγματοποιούνται σε οργανισμούς,
είναι ένα σημαντικό καθήκον για τους διευθυντές
σχολείων να δομούν και να καλλιεργούν
σχολεία. Η βασική ευθύνη είναι να
προσαρμόζουν τις δομές στις προθέσεις και την
κουλτούρα της διδασκαλίας και της μάθησης
ώστε να υποστηρίζουν αντί να εμποδίζουν την
εργασία.
Τα σχολεία είναι οργανισμοί με ξεκάθαρες
δομές, αλλά για να είναι αποτελεσματικά και
επιτυχή πρέπει να είναι επίσης κοινότητες που
να κρατούνται ενωμένες από μία επαρκώς κοινή
αίσθηση ταυτότητας και από επαρκώς κοινές
νόρμες συμπεριφοράς. Οι τάξεις και τα σχολεία
είναι κοινωνικά πεδία, και η εκπαίδευση και η
μάθηση λαμβάνουν χώρα σε τέτοιου είδους
κοινωνικά πεδία. Η πίστη και η δέσμευση στον
οργανισμό σε καμία περίπτωση δεν γίνεται
αυτόματα αντιληπτή από τα μέλη ενός

ιδρύματος, γι’ αυτό το «χτίσιμο» της
κουλτούρας, η διατήρηση και η εμβάθυνση είναι
το καθήκον και η αποστολή του διευθυντή. Εάν
το προσωπικό και οι μαθητές οφείλουν να
συμπεριφέρονται με αφοσίωση στον οργανισμό
τους, οι ηγέτες θα πρέπει να εργάζονται σκληρά
για να διαμορφώσουν αυτή τη στάση, έτσι ώστε
τα μέλη να μπορούν να δεσμευτούν στο ήθος
της κοινότητας τους.
Οι σχολικοί διευθυντές λοιπόν έχουν και δομικές
και κατασκευαστικές υπευθυνότητες .Το δομικό
μέρος της δουλειάς τους αποτελείται από τον
σχεδιασμό και τη διαχείριση ανθρώπινων και
υλικών/ οικονομικών πόρων, και περιλαμβάνει
την εξέλιξη ιδανικών διαδικασιών επικοινωνίας
και λήψης αποφάσεων. Οι πολιτιστικές τους
ευθύνες περιλαμβάνουν τη δημιουργία μιας
εταιρικής ταυτότητας.
4. Συνεργασία με τους συντελεστές του
εξωτερικού περιβάλλοντος
Τα σχολεία δεν επαφίενται μόνο στις προσδοκίες
από τον έξω κόσμο, αλλά χρειάζονται ακόμη να
συνεργαστούν με ιδρύματα, πρακτορεία/
γραφεία και αρχές ώστε να ολοκληρώσουν τον
εκπαιδευτικό σκοπό τους.
Τα σχολεία εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα
περιβάλλοντά τους, είτε αυτά είναι πολιτικά είτε
διοικητικά, σχετικά με την κοινότητα στην οποία
ανήκουν, επαγγελματικά ή πολιτιστικά. Συνεπώς
είναι πολύ σημαντικό για τους ηγέτες σχολικών
μονάδων να χειρίζονται και να ενορχηστρώνουν
τις επαφές με τον έξω κόσμο. Αυτοί πρέπει να
είναι ικανοί να κατανοούν και να ερμηνεύουν
σήματα και προσδοκίες πολλών μετόχων. Θα
πρέπει επιπλέον να μπορούν να πείθουν τους
μετόχους ότι τα στα σχολεία τους κάνουν καλή
δουλειά π.χ. επιβεβαιώνοντας το με αναφορές
σε συνδικαλιστικές ενώσεις ή αναφορές
επιθεωρήσεων, ή κάνοντας πολιτικές
διαπραγματεύσεις με τους μετόχους. [ΣΗΜ. Οι
μνείες αυτές αφορούν εκπαιδευτικά συστήματα
με δομή οργάνων εποπτείας και ελέγχου
διαφορετική από εκείνην του Ελληνικού
εκπαιδευτικού συστήματος]
Οι διευθυντές σχολείων χρειάζεται να
αναγνωρίσουν αυτή την εξάρτηση από τους έξω
μετόχους και να χτίσουν συνεργασίες με τους
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γονείς και τους φορείς που καθορίζουν την
πολιτική του ιδρύματος, όπως και με τα
κοινωνικά, εκπαιδευτικά και πολιτιστικά ιδρύματα
σε πολλά επίπεδα: τοπικά, εθνικά και διεθνή. Οι
ηγέτες των σχολείων θα πρέπει να είναι σε θέση
να αναπτύσσουν σχέσεις με την κοινότητα που
τα σχολεία τους εξυπηρετούν. Αυτές οι σχέσεις
θα έπρεπε να είναι ευεργετικές και για το σχολείο
και για την κοινότητα.
5. Προσωπική ανάπτυξη και αύξηση.
Παρόλο που ορισμένοι διευθυντές σχολείων
μπορεί να είναι προδιατεθειμένοι να γίνουν καλοί
ηγέτες, υπάρχει ανάγκη να αυξηθούν και να
εκπαιδευτούν, ειδικότερα καθώς οι απαιτήσεις
απέναντί τους αλλάζουν ταχύτατα. Αυτοί
χρειάζεται να μπορούν να εξελίσσουν τις
ηγετικές τους δεξιότητες καθώς και τις
προσωπικές τους ικανότητες σε διαρκή βάση.
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Τα πεδία εφαρμογής στα οποία θα πρέπει η
εξέλιξη να προκύψει αναφέρονται επιγραμματικά
παραπάνω. Οι διευθυντές σχολείων και οι
αντιπρόσωποί του εκπαιδευτικού συστήματος
χρειάζεται να απαντούν στις σχετικές και
κατάλληλες επαγγελματικές και προσωπικές
επιδεξιότητες, και να κατασκευάζουν και να
κάνουν χρήση των μαθησιακών ευκαιριών σε
μακρόχρονη καθημερινή βάση. Ευκαιρίες
εξέλιξης μπορούν να εμφανιστούν σε ποικιλία
μορφών, όπως επίσημα προγράμματα σπουδών
ηγεσίας ή πιο άτυπων δικτύων ή ομάδων.
Τα πέντε πεδία εφαρμογής καλύπτουν σχεδόν
όλες – τουλάχιστον τις πιο σημαντικέςπλευρές της δουλειάς ενός διευθυντή σχολείου
και των λειτουργιών όπως αυτές γεννώνται από
εταίρους κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
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Από τα Πεδία εφαρμογής ηγεσίας στα
Επιμέρους Στοιχεία
Η μελέτη/δημοσκόπηση ανάμεσα στους εταίρους
μας έφερε στο φως την ανάγκη του να
εκπαιδευτούν οι Ευρωπαίοι σχολικοί διευθυντές.
Απ’ όλους τους εταίρους ζητήθηκε να βρουν
τέσσερις με έξι περιοχές μέσα σε κάθε πεδίο
εφαρμογής, οι οποίες θεωρούνταν σημαντικές
για την ηγεσία και την ανάπτυξη ηγεσίας στη
χώρα ή περιοχή τους. Ταυτόχρονα έπρεπε αυτές
να υποδιαιρεθούν για να διευκολυνθούν οι
χρήστες στην κατανόηση του συνδέσμου/
σχέσης ανάμεσα στα πεδία, παράγοντες και
θεματικές ενότητες.
Τα πεδία ορίζονται με σύντομες περιγραφές του
περιεχομένου τους και αποτελούνται από δύο
έως έξι στοιχεία, τα οποία επίσης εξηγούνται
σύντομα. Δύο παραδείγματα:
Το πρώτο πεδίο( «Πολιτικές και πολιτιστικές
προσδοκίες και η μετάφρασή τους στο
εσωτερικό νόημα και κατεύθυνση» ) αποτελείται
από τα παρακάτω στοιχεία: ανάπτυξη
διευθυντικής και διοικητικής αλλαγής, ανάπτυξη
στρατηγικού σχεδιασμού,
Μετάφραση εξωτερικών προσδοκιών σε
εσωτερικό νόημα, διαπραγμάτευση και
μεταφορά του νοήματος, ορισμός οράματος και
αποστολής και υιοθέτηση ηθικών αξιών.
Το στοιχείο (β) « Δημιουργία οργανωτικής και
επικοινωνιακής κουλτούρας» το Πεδίο 3
(«Σχολική δομή και κουλτούρα») περιγράφεται
ως εξής: «Η θετική κουλτούρα ενός σχολείου και
η ανοιχτή επικοινωνία έχει βρεθεί ότι σχετίζεται
με τα σχολικά αποτελέσματα. Γι’ αυτό το λόγο ,
οι διευθυντές σχολείων χρειάζεται να
ενθαρρύνουν και να κατανέμουν την ηγεσία και
να δημιουργούν μια κατάλληλη διοικητική δομή.»
1. Στοιχεία στο Πεδίο Εφαρμογής 1:
Πολιτικές και πολιτιστικές προσδοκίες
και η μετάφρασή τους σε εσωτερικό
νόημα και κατεύθυνση
Οι εξωτερικές προσδοκίες ως προς τα σχολεία
αλλάζουν διαρκώς εξαιτίας των εξελίξεων στον
πληθυσμό, στη μετανάστευση, την τεχνολογία
και επιστήμη, την πολιτική και τον πολιτισμό.

Άρα, τα σχολεία πρέπει να μπορούν να
αντιδρούν επαρκώς στις αλλαγές και να
αναπτύσσουν στρατηγικό σχεδιασμό. Οι ηγέτες
πρέπει να μεταφράζουν τις εξωγενείς απαιτήσεις
σε ορισμούς αποστολής για τα σχολεία τους,
έτσι ώστε οι δάσκαλοι να τις καταλαβαίνουν και
να τις αποδέχονται . Οι ηθικοί κανόνες είναι μία
πλευρά που θα πρέπει να τονιστεί σε αυτούς
τους ορισμούς , όπως η διασφάλιση της
αμεροληψίας, της δικαιοσύνης και της
δημοκρατίας σε ένα ίδρυμα.
α

1 . Ανάπτυξη διευθυντικής και διοικητικής
αλλαγής
Οι διευθυντές σχολείων παίζουν σημαντικό ρόλο
στην εφαρμογή αλλαγών στα σχολεία. Αυτοί
πρέπει να μπορούν να χειριστούν τις
οργανωτικές και εκπαιδευτικές διαδικασίες που
προσαρμόζουν τις σχολικές πρακτικές σε
εξωτερικές απαιτήσεις.
1β. Αναπτύσσοντας στρατηγικό σχεδιασμό για
σχολεία
Για να γίνουν αποτελεσματικές αλλαγές πρέπει
οι διευθυντές σχολείων να βλέπουν τι συμβαίνει
στον έξω κόσμο και να παράγουν στρατηγικά
σχέδια για μελλοντικές δομές και πολιτισμό.
1γ. Μεταφράζοντας τις εξωγενείς απαιτήσεις σε
εσωτερικό νόημα
Τα στρατηγικά σχέδια πρέπει να γίνονται
κατανοητά και αποδεκτά από τους
εμπλεκόμενους μετόχους , ως εκ τούτου πρέπει
να μεταφέρονται σε αυτούς με τον κατάλληλο
τρόπο.
1δ. Διαπραγμάτευση και μεταφορά του
νοήματος, οράματα και ορισμός αποστολής
Οι διευθυντές σχολείων πρέπει να βρίσκονται σε
επαφή και διαπραγμάτευση με τους μετόχους
ώστε να παράγουν όραμα και να θέτουν
αποστολή τα οποία να μπορούν να αποδεχτούν
και να ενστερνιστούν οι μέτοχοι.
1ε. Υιοθετώντας ηθικές αξίες
Μια θεμελιώδης πλευρά του προγραμματισμού
και τις εφαρμογής αλλαγών περιλαμβάνει τον
κεντρικό στόχο της εκπαίδευσης που οικοδομεί
πάνω σε ηθικές, εκπαιδευτικές, πολιτικές και
πολιτιστικές αξίες. Αυτές οι αξίες διαφέρουν από
περίσταση σε περίσταση αλλά ε πολλές
κοινωνίες περιλαμβάνουν διαδικασίες που
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εγγυώνται δικαιοσύνη, ειλικρίνεια και
δημοκρατία.
2. Στοιχεία στο Πεδίο Εφαρμογής 2:
Κατανόηση και ενδυνάμωση
διδασκόντων και λοιπού προσωπικού
Οι διευθυντές σχολείων αναμένεται να
βελτιώνουν τη διδασκαλία ώστε να
υποστηρίζεται η μάθηση των σπουδαστών
αυξάνοντας τις δεξιότητες των δασκάλων σε
θέματα μαθημάτων, διδακτικής, μεθοδολογίας,
διαχείρισης της τάξης και πληροφορικής.
Οι διευθυντές χρειάζεται να χτίζουν μία
κουλτούρα ομαδικής εργασίας και να
κατανέμουν την ηγεσία αλλά επίσης να
διασφαλίζουν τη διαχείριση των επιδόσεων, τον
έλεγχο και την αξιολόγηση. Συνεπώς χρειάζεται
να αναπτύσσουν επαρκή Διαχείριση
Ανθρωπίνων Πόρων και ένα επαγγελματικό
μαθησιακό περιβάλλον.
2α. Βελτιώνοντας τη διδασκαλία και τη μάθηση
των σπουδαστών
Η μάθηση των σπουδαστών βρίσκεται στο
κέντρο της σχολικής διαδικασίας και η
διδασκαλία είναι πολύ σημαντικό στήριγμα γι’
αυτήν. Οι διευθυντές σχολείων , λοιπόν,
χρειάζεται να δημιουργήσουν ιδανικές συνθήκες
διδασκαλίας και μάθησης.
2β. Υιοθετώντας τις δεξιότητες των δασκάλων
σε θέματα σχολικών μαθημάτων, διδακτικής,
μεθοδολογίας, διαχείρισης της τάξης και
τεχνολογιών πληροφορικής
Οι διευθυντές σχολείων πρέπει να διασφαλίζουν
την απόκτηση υψηλών επιπέδων διδακτικής
επάρκειας των καθηγητών / δασκάλων μέσω
επίσημης και ανεπίσημης εσωτερικής
εκπαίδευσης , με πρόσβαση σε κατάλληλο
διδακτικό υλικό και έχοντας κατάλληλα πλαίσια
και καλές εργασιακές συνθήκες.
2γ. Οικοδομώντας ομαδική εργασία και
κατανέμοντας την ηγεσία
Ένας τρόπος για να δημιουργήσει κανείς
μαθησιακές κοινότητες για το διδακτικό
προσωπικό είναι να τους ενθαρρύνει κανείς να
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συνεργαστούν σε ομάδες και να κατανείμει τις
ηγετικές λειτουργίες/ καθήκοντα μεταξύ τους.
2δ. Διασφαλίζοντας την διαχείριση της
απόδοσης, της εκτίμησης και της
αξιολόγησης
Η συλλογή και ανάλυση δεδομένων πάνω στη
μάθηση και τις διδακτικές διαδικασίες και
αποτελέσματα είναι ουσιώδεις πλευρές της
βελτίωσης της μάθησης και της διδασκαλίας.
2ε. Αναπτύσσοντας επαρκή Διαχείριση
Ανθρώπινου Δυναμικού
Για να βοηθήσουν όλους τους καθηγητές να
αναπτύξουν τις ικανότητες τους και να κάνουν
αποτελεσματική χρήση αυτών, οι διευθυντές
σχολείων χρειάζεται να οικοδομήσουν καλά
συστήματα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού.
Αυτό περιλαμβάνει την φροντίδα της ψυχικής και
ψυχολογικής υγείας των καθηγητών.
2στ. Δημιουργώντας μία κουλτούρα
επαγγελματικής μάθησης
Οι διευθυντές σχολείων πρέπει να οικοδομούν
μαθησιακούς οργανισμούς που ενθαρρύνουν
τους καθηγητές να πειραματίζονται , να
συζητούν και να μοιράζονται την επαγγελματική
γνώση.
3. Στοιχεία στο Πεδίο Εφαρμογής 3:
Σχολική δομή και κουλτούρα.
Η ηγεσία της χολικής μονάδας απαιτεί προσοχή
τόσο στην δομή όσο και στην καλλιέργεια. Ένα
τμήμα/κλειδί αυτών είναι η ανάπτυξη σχολικής
ηγεσίας και διαχείρισης σε όλο το ίδρυμα. Οι
ηγέτες χρειάζεται να δημιουργούν μία
αποτελεσματική οργανωτική και επικοινωνιακή
κουλτούρα που υποστηρίζεται από κατάλληλες
οργανωτικές δομές. Αυτό περιλαμβάνει
σχεδιασμό και διαχείριση ανθρωπίνων και
υλικών/ οικονομικών πόρων ενώ ταυτόχρονα
διασφαλίζει διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων.
3α. Αναπτύσσοντας σχολική ηγεσία και
διαχείριση
Ηγεσία δεν είναι μόνο η λειτουργία του διευθυντή
σχολείου ,αλλά περιλαμβάνει και το προσωπικό
του σχολείου. Γι’ αυτό το λόγο οι διευθυντές
πρέπει να ενθαρρύνουν και να κατανέμουν την
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ηγεσία και να δημιουργούν κατάλληλη διοικητική
δομή.
3β. Δημιουργώντας μια αποτελεσματική
οργανωτική και επικοινωνιακή κουλτούρα.
Η θετική σχολική καλλιέργεια και η ανοιχτή
επικοινωνία έχει βρεθεί ότι σχετίζεται με τα
σχολικά αποτελέσματα. Οι διευθυντές σχολείων
παίζουν πρωταρχικό ρόλο στον να δίνουν το
παράδειγμα και να οικοδομούν μια κουλτούρα
που χαρακτηρίζεται από ενσυναίσθηση , την
ικανότητα να ακούν και να κατανοούν και από
υψηλές προσδοκίες των μαθητών και του
προσωπικού.
3γ. Οικοδομώντας κατάλληλες οργανωτικές
δομές
Μία ουσιώδης ηγετική δεξιότητα είναι η
διασφάλιση της δυνατότητας του σχολείου να
κατέχει μια οργανωτική δομή που να βρίσκεται
σε αρμονία με την κουλτούρα του σχολείου , να
στοχεύει στην μεγιστοποίηση των μαθησιακών
ευκαιριών των μαθητών και να ενθαρρύνει τους
διδάσκοντες να είναι ηγέτες μέσα στις τάξεις
τους.
3δ. Σχεδιασμός και διαχείριση ανθρωπίνων και
υλικών/ οικονομικών πόρων
Οι διευθυντές σχολείων πρέπει να μπορούν να
θέτουν σε λειτουργία ορθολογικές,
αποτελεσματικές και επαρκείς διαδικασίες που
να διατηρούν τη λειτουργία του σχολείου σε
καθημερινή βάση ενώ θα είναι προετοιμασμένο
για μελλοντικές εξελίξεις και πιθανότητες.
3ε. Διασφαλίζοντας διαφάνεια στη λήψη
αποφάσεων
Η δικαιοσύνη και η διαφάνεια στη λήψη
αποφάσεων πρέπει να διασφαλίζονται με το να
παρέχονται ξεκάθαρες λογικές και δομές που
επιβεβαιώνουν την ισονομία ενώ ταυτόχρονα
λαμβάνουν υπ’ όψιν τις ατομικές διαφορές και
ανάγκες ανάμεσα στους διδάσκοντες και τους
μαθητές.
4. Στοιχεία στο Πεδίο Εφαρμογής 4:
Συνεργασία με τους συντελεστές του
εξωτερικού περιβάλλοντος
Η ηγεσία του σχολείου είναι μια δραστηριότητα
που « βλέπει» τόσο προς τα έξω όσο και προς

τα μέσα. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι οι
διευθυντές σχολείων χρειάζεται να χτίζουν και να
διατηρούν σχέσεις με γονείς, ευρύτερες σχολικές
κοινότητες και εθνικές/ τοπικές/ σχολικές αρχές.
Παρ’ όλα αυτά είναι όλο και περισσότερο
εμφανές ότι για να μεγιστοποιήσουν την
αποτελεσματικότητά τους, τα σχολεία
χρειάζονται επίσης να συνεργάζονται με γραφεία
και οργανώσεις / ιδρύματα σε τοπικό, εθνικό ή
διεθνές επίπεδο και να χτίζουν δίκτυα με άλλα
σχολεία.
4α. Οικοδομώντας και διατηρώντας σχέσεις με
γονείς, την ευρύτερη σχολική κοινότητα και
εθνικούς/ τοπικούς/ σχολικούς φορείς
Οι γονείς και η κοινότητα είναι βασικοί μέτοχοι σε
ένα σχολείο και μπορούν να επηρεάσουν σε
μεγάλο βαθμό την επιτυχία των μαθητών. Έτσι,
το να επιτευχθεί και να διατηρηθεί η γονεϊκή
συμπαράσταση είναι βασικής σημασίας. Ο
σχεδιασμός βιώσιμων σχολείων απαιτεί καλές
σχέσεις με εθνικούς/ τοπικούς/ σχολικούς
παράγοντες.
4β. Συνεργασία με γραφεία και οργανώσεις/
θεσμούς έξω από το σχολείο σε τοπικό,
εθνικό ή διεθνές επίπεδο
Τα σχολεία μπορούν να ωφεληθούν σημαντικά
από τη συνεργασία με άλλους φορείς, όπως
τοπικές επιχειρήσεις, φιλανθρωπικές
οργανώσεις, κοινωνικούς και υγειονομικούς
φορείς. Συνεπώς η ανάπτυξη θετικών σχέσεων
ανάμεσα σε διαφορετικές οργανωτικές δομές
πάνω σε μη ιεραρχική βάση είναι πολύ
σημαντική.
4γ. Δημιουργώντας δικτύωση με άλλα σχολεία
Έρευνες έχουν δείξει ότι η δικτύωση και η
συνεργασία ανάμεσα σε σχολεία μπορεί να
δημιουργήσει έναν ισχυρό μηχανισμό σχολικής
βελτίωσης. Αναπτύσσοντας κοινά προγράμματα
και δίκτυα με άλλα σχολεία προσφέρει λοιπόν
καλές ευκαιρίες ενθάρρυνσης της
επαγγελματικής εκπαίδευσης.
5. Στοιχεία στο Πεδίο Εφαρμογής 5:
Προσωπική εξέλιξη και ανάπτυξη
Για να προσαρμοστεί κανείς σε εκπαιδευτικές και
κοινωνικές αλλαγές, δεν είναι ποτέ αρκετό το να
επαφίεται σε δεξιότητες και γνώση αποκτημένες
στο παρελθόν. Οι διευθυντές σχολείων
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χρειάζεται να αποκτούν και να συντηρούν τις
ηγετικές τους δεξιότητες μέσω διαρκούς
προσωπικής εξέλιξης και εμπλοκής σε δίκτυα
ομολόγων τους.
5α. Αναπτύσσοντας και διατηρώντας ηγετικές
δεξιότητες μέσω διαρκούς επαγγελματικής
εξέλιξης.
Το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν τα
σχολεία αλλάζει με ταχείς ρυθμούς και απαιτεί
από τους ηγέτες να είναι μακροχρόνιοι μαθητές ,
οι οποίοι συνεχίζουν να εξελίσσονται πάνω στα
προσωπικά , παιδαγωγικά και ηγετικά τους
καθήκοντα και δεξιότητες μέσω τυπικής ή
άτυπης επαγγελματικής μαθησιακής
δραστηριότητας.
5β. Οικοδομώντας δίκτυα ομολόγων σε τοπικό,
εθνικό ή διεθνές επίπεδο
Η δικτύωση ανάμεσα σε ομόλογους και
ισότιμους συνεργάτες έχει αποδειχθεί ότι είναι
από τις πιο αποτελεσματικές μορφές
επαγγελματικής εκπαίδευσης. Αυτό δεν
περιορίζεται μόνο στο να δουλεύεις μαζί με
ομολόγους της ίδιας περιοχής, αλλά γίνεται
ολοένα και πιο πολύ σε εθνικά και διεθνή δίκτυα
ηγετών.
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Από τα Στοιχεία στις Θεματικές Ενότητες
Προσόντων
Όλοι οι εταίροι στο δίκτυο συνέβαλαν με καλά
παραδείγματα θεματικών ενοτήτων για την
αξιολόγηση προσόντων σχολικών διευθυντών
στις χώρες τους. Αυτές οι θεματικές ενότητες
περιγράφονται σε αυτό τον τόμο σε μια σελίδα η
καθεμία για να διευκολυνθεί η πρόσβαση στο
υλικό.
Οι περιγραφές συνδέουν τις θεματικές ενότητες
στο αντίστοιχο Πεδίο και στο ή/ στα Στοιχεία, και
δίνουν πληροφορίες πάνω σε αυτές τις πλευρές:
• Την ομάδα- στόχο
• Τους κύριους στόχους
• Τη διάρκεια και πιθανά διπλώματα/
πιστοποιητικά
• Τα άτομα που θα λειτουργούν ως
σύνδεσμοι
• Συνδέσμους στις ιστοσελίδες όπου οι
θεματικές ενότητες μπορούν να είναι
προσβάσιμες ή να τις κατεβάσει κανείς
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Οι Θεματικές Ενότητες είναι γραμμένες στις
γλώσσες από τις οποίες προέρχονται. Ωστόσο,
με τη βοήθεια των προσώπων που λειτουργούν
ως σύνδεσμοι είναι δυνατόν να γίνει η
μετάφραση και/ή η προσαρμογή για την
απαιτούμενη γλώσσα και την ομάδα στόχο.

Framework of Reference | 15

Leadership in Education

Μία σύντομη επισκόπηση του πλαισίου: Πεδία Εφαρμογής, Στοιχεία και Θεματικές Ενότητες
Πεδία Εφαρμογής
σχολικής ηγεσίας
1. Πολιτικές και
πολιτιστικές
προσδοκίες
και η
μετάφρασή
τους σε
εσωτερικό
νόημα και
κατεύθυνση

Στοιχεία σχολικής ηγεσίας
a. αναπτύσσοντας ηγετική και
οργανωτική αλλαγή
b. αναπτύσσοντας στρατηγικό
σχεδιασμό για το σχολείο
c. μεταφράζοντας τις εξωγενείς
απαιτήσεις σε εσωτερικό νόημα

d. διαπραγμάτευση και επικοινωνία
του νοήματος, των οραμάτων και
του ορισμού αποστολών
e. υιοθετώντας ηθικές αξίες
2. Κατανοώντας
και
ενδυναμώνοντ
ας καθηγητές
και το λοιπό
προσωπικό

a. Βελτιώνοντας τη διδασκαλία και
τη μάθηση των σπουδαστών
b. Υιοθετώντας τις δεξιότητες των
διδασκόντων σε θέματα σχολικών
μαθημάτων, διδακτικής,
μεθοδολογίας, διαχείρισης τάξης
και τεχνολογιών πληροφορικής
c. Οικοδομώντας ομαδική εργασία
και κατανεμημένη ηγεσία
d. Διασφαλίζοντας την Διαχείριση
των Επιδόσεων, εκτίμηση και
αξιολόγηση
e. Αναπτύσσοντας επαρκή
Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων

f. Δημιουργώντας μια κουλτούρα
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

3. Καλλιεργώντα
ς και
δομώντας
σχολεία

a. Αναπτύσσοντας την ηγεσία και τη
διαχείριση των σχολικών
μονάδων
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Θεματικές Ενότητες Για
απόκτηση Τίτλου
HU1(Διαχείριση Αλλαγών)
PL 3( Εκπαιδευτική Αλλαγή)
RU1 ( Στρατηγικός Σχεδιασμός)
RU1( Στρατηγικός Σχεδιασμός)
HU2( Εκπαίδευση Προσωπαρχών)
ΙΕ 6 (Διοικώντας την Επιχείρηση)
ΙΕ3 (Επιχείρηση της Εκπαίδευσης)
ΕS1 (Eκπαιδευτική Οργάνωση)
SE1 (Ασκώντας Λειτουργίες)
ΕΕ5 (Διαμόρφωση Περιβάλλοντος
Μελέτης)
ES2 ( Διαχείριση Ποιότητας)
PL2 (Βασικές Αρχές Διαχείρισης)
RO2 (Επαγγελματική Ηθική)
DE1 (Change Management)
SL1 (Διαχείριση τάξης)
RO2 (Επαγγελματική Ηθική)
RO1 (Διδακτική- Μαθησιακή
Αξιολόγηση)
HU2 (Εκπαίδευση Προσωπικού)
NO (Μαθαίνοντας την ηγεσία)
ΑΤ2 ( Εξέλιξη Προσωπικού)
HU 2 (Εκπαίδευση των Υπευθύνων
Προσωπικού)
ΙΕ5 (Καθοδηγώντας Ανθρώπους)
LT4 (Αυτό-αξιολόγηση)
RO3( Διαχείριση Ποιότητας)
ΙΤ 2 ( Εξωτερική Αξιολόγηση)
ΙΤ3 (Εξέλιξη Ποιότητας)
ΙΤ3 (Εξέλιξη Ποιότητας)
ΑΤ1 ( Διαχείριση Κρίσεων)
PL 1( Διαχείριση Κρίσεων)
ES 3( Διαχείριση Πόρων)
ΕΕ 2( Διοίκηση Προσωπικού)
DE2 (HR Management)
RU4 (Έλεγχος)
ΙΕ 4 ( Εκπαίδευση Ηγεσίας)
TR 1 (Επικοινωνία, Ηλεκτρονική
Εκπαίδευση)
ΕΕ 5 ( Διαμόρφωση του
Περιβάλλοντος Σπουδών)
HU 2 ( Εκπαίδευση Διευθυντών
Προσωπικού)
IS 1 ( Εξέλιξη και Αξιολόγηση)
SE 3 ( Ηγεσία Σχολείων)
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Πεδία Εφαρμογής
σχολικής ηγεσίας

Στοιχεία σχολικής ηγεσίας

b. Δημιουργώντας οργανωτική και
επικοινωνιακή κουλτούρα

c. Χτίζοντας κατάλληλες
οργανωτικές δομές

d. Σχεδιασμός και Διαχείριση
ανθρώπινων και
υλικών/οικονομικών πόρων

4. Δουλεύοντας
με εταίρους και
το εξωτερικό
περιβάλλον

5. Προσωπική
εξέλιξη και
ανάπτυξη

e. Διασφάλιση στη Διαφάνεια Λήψης
Αποφάσεων
a. Χτίζοντας και διατηρώντας
σχέσεις με γονείς, την ευρύτερη
σχολική κοινότητα και εθνικές/
τοπικές/ σχολικές αρχές
b. Συνεργασία με γραφεία και
οργανώσεις/ ιδρύματα εκτός
σχολείου σε τοπικό ,εθνικό ή
διεθνές επίπεδο
c. Δικτύωση με άλλα σχολεία
a. Αναπτύσσοντας και διατηρώντας
ηγετικές ικανότητες μέσα από
διαρκή προσωπική εξέλιξη(CPD)
b. Δημιουργώντας δίκτυα ομολόγων
σε τοπικό, εθνικό ή διεθνές
επίπεδο

Θεματικές Ενότητες Για
απόκτηση Τίτλου
ΕΕ 2 ( Διαχείριση Προσωπικού)
DE3 (Leadership Competencies)
ΑΤ1 ( Διαχείριση Κρίσεων)
ΑΤ2 ( Εξέλιξη Προσωπικού)
PL 3 ( Εκπαιδευτική Αλλαγή)
RO 3 ( Διαχείριση Ποιότητας)
SL 2 (Επικοινωνία)
SL 3 ( Εμποδίζοντας τη βία)
TR 2 ( Σύστημα Πληροφόρησης)
LT4 (Αυτοαξιολόγηση )
RU1 (Στρατηγικός Σχεδιασμός)
RU4 (Έλεγχος-Επίβλεψη)
SE2 (Διοίκηση μέσω Στόχων)
ΕΕ1 ( Ανάπτυξη της Οργάνωσης)
HU1 (Διαχείριση Αλλαγών)
ΙΤ1 (Βασικές Αρχές Νομικού
Πλαισίου)
ΙΤ3 (Ανάπτυξη Ποιότητας)
RU2 (Η Νομοθεσία στην
Εκπαίδευση)
RU3 ( Οικονομικά και Οικονομία)
ΕΕ3 (Διαχείριση Πόρων)
RU4 (Έλεγχος-Επίβλεψη)
PL 2(Βασικές Αρχές Διοίκησης)
PL1 (Διαχείριση Κρίσεων)

ΙΤ2 (Εξωτερική Αξιολόγηση)
SL3 (Εμποδίζοντας τη βία)
RU2 ( Ο Νόμος στην Εκπαίδευση)
CH1 (Ανάπτυξη της ατζέντας
Ικανοτήτων)
DK(Από διδάσκων σε Ηγέτης)
ΝΟ (Εκμάθηση Ηγεσίας)
ΙΕ1 (Μεθοδολογία της Έρευνας)
ΙΕ2 (Η Προσωπικότητα του Ηγέτη)
ΕΕ4 (Αυτοδιαχείριση)
RO2 ( Επαγγελματική Ηθική)
PL2 ( Βασικές Αρχές Διοίκησης)
LT3 ( Εργαλεία Αυτοαξιολόγησης)
CH1 ( Ανάπτυξη της Ατζέντας
Ικανοτήτων)
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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΜΕΤΡΑ
Το Πλαίσιο Αναφοράς μαζί με τις Θεματικές
Ενότητες και άλλο υλικό που συλλέχτηκε από
εταίρους έδειξε και ουσιαστικές διαφοροποιήσεις
στις συμμετέχουσες χώρες, αλλά και ανησυχίες
που ήταν κοινές σε όλους. Αυτά τα κοινά
στοιχεία εξετάστηκαν σε σχέση με τη
βιβλιογραφία πάνω στο θέμα της επιτυχημένης
εκπαιδευτικής διοίκησης, με στόχο να
αναπτυχθεί ένας αριθμός συστάσεων για την
πολιτική και τις πρακτικές που ακολουθούνται.
Θα ήταν μια πραγματική παράλειψη το να μην
συνάγουμε τα συμπεράσματα που έγιναν
προφανή από τα δεδομένα που συνελέγησαν.
Για το λόγο αυτό, παρουσιάζουμε εδώ έναν
αριθμό από συστάσεις και προτάσεις που
προέκυψαν από αυτές τις πηγές.
Είναι σημαντικό να κατανοηθεί ότι αυτές οι
συστάσεις δεν παρέχουν μία κατευθυντήρια
γραμμή για την εξέλιξη ηγεσίας που πρέπει να
εφαρμοστεί σε κάθε χώρα. Μάλλον θα πρέπει να
θεωρηθούν ως τροφή για σκέψη και ως ένα
σύνολο ερωτημάτων με το οποίο οι
εξασκούμενοι και οι θέτοντες την πολιτική
μπορούν να διερευνήσουν τα δικά τους
συστήματα και πρακτικές. Ο σκοπός αυτών των
συστάσεων είναι λοιπόν πρακτικός, και ενώ
αναπόφευκτα εν μέρει θα θέτει και κάποιες
νόρμες που μπορούν να ακολουθηθούν, αυτές οι
συστάσεις συνδέονται άμεσα με το πλαίσιο και
τη δουλειά του δικτύου.
Στο δίκτυο Comenius Η Δημιουργία της:
Διοίκησης στην Εκπαίδευση αντιπρόσωποι από
13 χώρες, έξι στενά συνεργαζόμενοι εταίροι και
δύο δίδυμοι εταίροι εργάστηκαν ως δίκτυο για
μια περίοδο τριών ετών. Καθ’ όλη τη περίοδο
διάρκειας του προγράμματος όλοι οι εταίροι
συναντήθηκαν εκ του σύνεγγυς σε τέσσερα
συνέδρια και βρίσκονταν διαρκώς σε επαφή
μέσω e-mail και της ιστοσελίδας του δικτύου. Τα
πιο ουσιαστικά αποτελέσματα βρίσκονται
καταγεγραμμένα στις αναφορές των χωρών
στην Ευρωπαϊκή Σύνοψη και στη μεγάλη
συγκέντρωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
στο παρόν Πλαίσιο Αναφοράς με μια μεγάλη
συλλογή από εκπαιδευτικά προγράμματα.
Οι αναφορές των χωρών και το Πλαίσιο
Αναφοράς αποκαλύπτουν ότι ένας αριθμός
εξελίξεων σε σχέση με τις συνθήκες και
προκλήσεις για τους ηγέτες σχολείων είναι ίδιες
ή παρόμοιες σε πολλές χώρες. Οι
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ταυτοποιημένες τάσεις σχηματίζουν τη βάση για
τις συστημικές προτάσεις για τους δημιουργούς
πολιτικής σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό
επίπεδο.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

Η συνεργασία στο δίκτυο παρήγαγε μία αύξηση
στην κοινή γνώση των συνθηκών και των
προσδοκιών απέναντι στους ηγέτες σχολείων
καθώς και νέες αντιλήψεις για τους τρόπους με
τους οποίους διοικούνται τα σχολεία σε όλη την
Ευρώπη. Αυτή η αύξηση σε γνώση οδήγησε
παράλληλα σε μεγαλύτερο ενδιαφέρον και
καλύτερη κατανόηση των θεωρητικών και
πρακτικών αντιλήψεων που ακολουθούνται από
τα διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα καθώς και
τους τρόπους με τους οποίους τα συστήματα
αυτά είναι κατασκευασμένα και πώς αυτά
λειτουργούν. Η συμπάθεια και το ενδιαφέρον για
τις ανησυχίες των άλλων εταίρων εξελίχθηκε και
έτσι ξεκίνησε η ανταλλαγή γνώσης. Πολλές
σκέψεις και ιδέες μοιράστηκαν και υιοθετήθηκαν
από άλλους εταίρους του δικτύου έτσι ώστε η
αμφίδρομη κατανόηση και περισσότερες κοινές
πρακτικές να αναπτυχθούν. Η θετική υποστήριξη
που βιώθηκε από όλους τους εταίρους
επιβεβαιώνει τα ερευνητικά αποτελέσματα που
δηλώνουν ότι η δικτύωση και η συνεργασία
μπορούν να είναι μία πολύ αποτελεσματική
μορφή επαγγελματικής εξέλιξης.
Ένα πολύ ουσιώδες στοιχείο αυτών των
διαδικασιών ήταν η εξέλιξη και χρήση ενός
κοινού συνόλου αρχών: τα πεδία εφαρμογής και
τα στοιχεία. Αυτές οι κατηγορίες ήταν η βάση του
διαλόγου μας και οδήγησαν στην υιοθέτηση μιας
όλο και πιο συχνά χρησιμοποιούμενης
επαγγελματικής γλώσσας- ορολογίας. Την ίδια
στιγμή, τα αποτελέσματα της δικτύωσης και της
συνεργασίας αφομοιώθηκαν. Τα Πεδία
εφαρμογής βασίστηκαν στην έρευνα και τις
θεωρίες για την ηγεσία, ενώ τα Επιμέρους
Στοιχεία των Πεδίων εξελίχθηκαν μέσα από τις
αλληλεπιδράσεις του δικτύου.
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Σύσταση 1
Είναι πολύ παραγωγικό να αναπτύσσεται
αμοιβαία κατανόηση μέσα από μια ευρεία
διαχείριση δεδομένων σε διακρατικό επίπεδο:
μέσω της ανάπτυξης μιας κοινής ορολογίας, που
αποδίδει σωστά τόσο τις ομοιότητες όσο και τις
διαφορές ανάμεσα σε επιχωριάζουσες
καταστάσεις και προσδοκίες. Το Πλαίσιο
Αναφοράς παρέχει ένα ακόμα βήμα προς αυτόν
τον σκοπό.
Σύσταση 2
Υπό το πρίσμα της επιβεβαιωμένης
αποτελεσματικότητας της δικτύωσης ως μορφής
επαγγελματικής εξέλιξης, τα συστήματα πρέπει
να διευκολύνουν τη δημιουργία και την
καλλιέργεια δικτύων σχολικών ηγετών σε τοπικό,
εθνικό και διεθνές δίκτυο.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΗΓΕΣΙΑΣ

Σε πολλές χώρες υπάρχει μια τάση προς την
αποκέντρωση των οικονομικών. Η διαχείριση
του προσωπικού λοιπόν κινείται από εθνικό σε
τοπικό επίπεδο ή σε αυτόνομα σχολεία.
Επιπλέον, υπάρχει συχνή μετακίνηση του
γονεϊκού ενδιαφέροντος από τα δημόσια στα
ιδιωτικά σχολεία. Την ίδια στιγμή, πολλά μικρά
σχολεία συγχωνεύονται σε μεγαλύτερα
συστήματα. Αυτό είναι ένα σύνολο παραγόντων
που συμβάλλει στην γρήγορη αύξηση των
απαιτήσεων για σχολικούς ηγέτες.
Οι αναφορές των χωρών υποδεικνύουν δύο
απαντήσεις σε αυτή την πρόκληση. Η μία είναι
να βεβαιώνεται ότι μόνον οι καλύτεροι
υποψήφιοι στρατολογούνται για τη σχολική
διοίκηση και ηγεσία και να τους προσφέρονται
καλύτερες συνθήκες, όπως: αμοιβές αντίστοιχες
των ευθυνών τους [υψηλότερα επιδόματα θέσης
ευθύνης], κατάλληλη εκπαίδευση ηγεσίας και
καλές εργασιακές συνθήκες, που θα
περιλαμβάνουν κατάλληλη υποστήριξη ενός
προσωπικού με ποικιλία δεξιοτήτων. Η άλλη
απάντηση στην πρόκληση είναι να μοιράζονται
οι ηγετικές ευθύνες και υπευθυνότητες στα
σχολεία με ανάθεση επιμέρους ευθυνών και σε
άλλα πρόσωπα πλην του Διευθυντή.

Σύσταση 3
Είναι ανάγκη να βρεθεί η ισορροπία ανάμεσα
στη σημασία της σχολικής ηγεσίας αφ’ ενός, δηλ.
των ικανοτήτων και της επαγγελματικής
κατάστασης των διευθυντών, και στη σημασία
που δίνεται στην κατανομή των ηγετικών
καθηκόντων και ευθυνών σε ευέλικτα
συστήματα, αφ’ ετέρου. Αυτό μπορεί να
ελαφρύνει το βάρος στον διευθυντή/ηγέτη ώστε
να μπορεί να αναπτύξει όλες τις πτυχές ηγεσίας
στη σχολική μονάδα. Θα είναι, έτσι, σε θέση να
επιτύχει μεγαλύτερη ενδυνάμωση του
προσωπικού και αύξηση της συνολικής
ικανότητας του σχολείου για βελτίωση.
Σύσταση 4
Είναι ανάγκη να γίνουν οι εργασιακές συνθήκες
και οι αμοιβές των σχολικών ηγετών αρκετά
ελκυστικές ώστε να καταστεί βέβαιο ότι τα
συστήματα μπορούν να προσελκύσουν
υποψηφίους υψηλής ποιότητας για το ρόλο του
σχολικού ηγέτη. Πολλές χώρες, αυτή τη στιγμή,
αντιμετωπίζουν προβλήματα επιλογής, με πολύ
λίγους εκπαιδευτικούς να ενδιαφέρονται να
κάνουν το βήμα προς την ηγεσία σχολείου,
καθώς οι αναμενόμενες απαιτήσεις της θέσης
ευθύνης ξεπερνούν κατά πολύ τις οικονομικές
απολαβές. Συγκεκριμένα, οι αυξημένες
απαιτήσεις των σχολικών ηγετών απαιτούν έναν
αισθητά μειωμένο διδακτικό ρόλο, αν πρόκειται
να εκτελεστούν σωστά.

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ

Η στροφή του ενδιαφέροντος στις εκπαιδευτικές
πρακτικές μπορεί να κατανοηθεί σαν μια έντονη
τάση όπως φαίνεται μέσα από τις αναφορές των
χωρών. Η διεθνής συνεργασία και οι συγκρίσεις,
όπως η μελέτη PISA, έχουν μέχρι τώρα μεγάλο
αντίκτυπο στην αντίληψη του ρόλου των
σχολείων, συνεπώς και στην κυρίαρχη πολιτική
συλλογιστική του τι αποτελεί ένα καλό σχολείο.
Το πολιτικό ενδιαφέρον για αποτελέσματα έχει
αυξηθεί. Τα εκπαιδευτικά συστήματα αντιδρούν
διαφορετικά σε αυτή την τάση: μερικά θέτουν
πιο αυστηρές απαιτήσεις για τις μετρήσιμες
αποδόσεις σε σχέση με την ποιότητα της
διδασκαλίας και της μάθησης.
Οι αναφορές των χωρών υπογραμμίζουν ότι το
βασικότερο καθήκον των σχολικών ηγετών είναι
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να υποστηρίζουν τη διδασκαλία και τη μάθηση,
αλλά και ότι πολλές φορές δυσκολεύονται να
βρουν χρόνο να κάνουν κάτι τέτοιο. Η επιλογή
των Θεματικών Ενοτήτων στο Πεδίο 2, το οποίο
είναι το πλησιέστερο στη διδασκαλία και στη
μάθηση, δείχνει ζωηρό ενδιαφέρον να
εκπαιδεύσει τους σχολικούς ηγέτες στο να
επιβεβαιώσουν την ευθύνη τους γι’ αυτό το
βασικό κομμάτι.
Σύσταση 5
Είναι αναγκαίο να βρεθούν τρόποι να
εναρμονιστούν τα καθήκοντα που σχετίζονται με
τη σχολική ηγεσία και τις πρακτικές μέσα στην
τάξη, και στα διοικητικά προσόντα και στην
πράξη στις επιμέρους δομές. Τα εκπαιδευτικά
συστήματα χρειάζεται να ενθαρρύνουν τους
σχολικούς ηγέτες να ασκήσουν καθοδηγητική
ηγεσία μέσω ποιοτικού ελέγχου και να
διευθύνουν το παιδαγωγικό πρόγραμμα του
σχολείου. Αυτό υπονοεί ότι η σχολική ηγεσία θα
έπρεπε κατά προτίμηση να ασκείται από
προσωπικό με εκπαιδευτικό υπόβαθρο.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ
ΗΓΕΤΕΣ

Παράλληλα με τη γενική τάση της
αποκέντρωσης, πολλές χώρες δείχνουν τάσεις
προς συγκέντρωση των προγραμμάτων που
θέτουν πιο λεπτομερή μαθησιακά όρια καθώς
και μια συγκέντρωση του ελέγχου των
αποτελεσμάτων μέσα από εθνικά τεστ και
παρόμοιες εξετάσεις. Οι εθνικές πολιτικές
απαιτήσεις πρέπει να γίνουν κατανοητές και
αποδεκτές από τους διδάσκοντες, ώστε αυτοί να
διδάσκουν στο ίδιο μήκος κύματος με αυτές.
Συνεπώς, οι σχολικοί ηγέτες πρέπει να
μεταφράζουν αυτές τις απαιτήσεις των
εξετάσεων σε μια γλώσσα που να την κατανοούν
οι εκπαιδευτικοί, ώστε να μπορούν αυτό το
νόημα να το μετατρέπουν σε νέες πρακτικές
διδασκαλίας.
Σύσταση 6
Υπάρχει ανάγκη για υποστηρικτικές δομές σε
όλα τα επίπεδα (εθνικό, περιφερειακό, τοπικό,
και από σχολείο σε σχολείο) για να βοηθηθούν
οι σχολικοί ηγέτες να παρεμβαίνουν ανάμεσα σε
εξωτερικές προσδοκίες και εσωτερικές
κουλτούρες και παραδόσεις. Είναι επίσης
σημαντικό να διευκρινιστεί ο επίσημος ρόλος
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των σχολικών ηγετών, ώστε αυτοί να είναι σε
θέση να διαχειριστούν κατάλληλα τις προσδοκίες
και του εξωτερικού και του εσωτερικού
περιβάλλοντος της σχολικής μονάδας.

ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι πολιτικές και κοινωνικές απαιτήσεις προς τα
σχολεία και τους σχολικούς ηγέτες γίνονται όλο
και πιο έντονες και αυξανόμενες. Η αύξηση των
απαιτήσεων αναγκάζει τους σχολικούς ηγέτες να
γίνονται ικανοί να απαντούν αποτελεσματικά σε
αυτές. Αυτό θα είναι δυνατόν μόνο αν αυτοί είναι
αυτόνομοι ως ένα ορισμένο βαθμό.
Σύσταση 7
Οι πολιτικές δομές χρειάζεται να αναγνωρίζουν
ότι οι απαιτήσεις που τίθενται στα σχολεία και
στους σχολικούς ηγέτες μπορούν να
ικανοποιηθούν, μόνον αν οι ηγέτες λάβουν τη
δύναμη να παίρνουν τις σχετικές αποφάσεις στα
σχολεία τους.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Οι αυξανόμενες απαιτήσεις πάνω στους
σχολικούς ηγέτες που αναφέρθηκαν
προηγουμένως σημαίνουν ότι ζητείται από
αυτούς ένα μεγαλύτερο σύνολο από προσόντα
απ’ ότι στο παρελθόν. Η οικονομική αυτονομία
εμπεριέχει και ευθύνες ως προς τον
προϋπολογισμό. Η λογιστική απόδοση
εμπεριέχει την ανάγκη για εσωτερικούς
μηχανισμούς ελέγχου ποιότητας, ενώ σε πολλά
συστήματα η ευθύνη της επιλογής προσωπικού
(από τον ίδιο τον διευθυντή) απαιτεί αυξημένες
δεξιότητες
Σύσταση 8
Τα εθνικά συστήματα χρειάζεται να αναλάβουν
την ευθύνη ώστε οι σχολικοί ηγέτες λαμβάνουν
κατάλληλη εκπαίδευση και εξέλιξη σε αυτές τις
δεξιότητες που τα συστήματα περιμένουν από
αυτούς να ασκήσουν. Αυτά τα συστήματα θα
έπρεπε να απευθύνονται στις ανάγκες των
σχολικών ηγετών στα διαφορετικά στάδια
εξέλιξης και εμπειρίας, όπως προετοιμασία για
ηγεσία, εισαγωγή νεοδιορισθέντων διευθυντών
και επιπλέον εξέλιξη ενεργών διευθυντών.
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Σύσταση 9
Σε συστήματα όπου οι απαιτούμενες
προϋποθέσεις γίνονται όλο κι ευρύτερες λόγω
της μεγάλης αυτονομίας των σχολείων, τα
συστήματα απαιτείται να επιτρέπουν την
εισαγωγή νέων ηγετικών ρόλων και προσωπικού
στα σχολεία, για παράδειγμα αναπτύσσοντας
αρμοδιότητες επιχειρηματικότητας στο Διευθυντή
του Σχολείου.

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΙ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΕΞΕΛΙΞΗ

Ενώ η διαδικασία που ακολουθείται σε αυτό το
πρόγραμμα έχει δείξει τον πλούτο της
επαγγελματικής ανάπτυξης και εκπαίδευσης που
είναι διαθέσιμος στις συμμετέχουσες χώρες
[εταίρους], έχει επίσης δείξει ότι υπάρχει έλλειψη
υλικού σε διάφορους βασικής σημασίας τομείς.
Αυτό, συμπερασματικά, θεωρήθηκε ότι
συμβαίνει κυρίως στους τομείς του σχολικού
προφίλ και σχολικού προγράμματος και στη
βελτίωση της γνώσης στον τομέα της διοίκησης
Ανθρωπίνων Πόρων (επικοινωνία με
συναδέλφους, διαχείριση κρίσεων, στοχοθεσία).
Επιπλέον, έγινε σαφές ότι σε πολλά συστήματα

καλύπτονται μόνο μερικά από τα ανανεωμένα
Πεδία.
Σύσταση 10
Τα συστήματα θα έπρεπε να διερευνούν το
ποσοστό, κατά το οποίο οι στρατηγικές τους για
ανάπτυξη ηγεσίας καλύπτουν επαρκώς όλα τα
πεδία της σχολικής ηγεσίας. Πρακτικές από άλλα
συστήματα μπορεί να παρέχουν χρήσιμα
παραδείγματα, εκεί όπου δεν υπάρχουν
αντίστοιχα.
Σύσταση 11
Τα συστήματα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι
ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης είναι
διαθέσιμες εξίσου για τους εκπαιδευτικούς και
διευθυντές όλων των σχολειών, ακόμη κι αυτών
με χαμηλό προφίλ, δίνοντας έτσι έμφαση στη
διαχείριση ανθρώπινων πόρων. Οι ευκαιρίες
επαγγελματικής ανάπτυξης πρέπει να
δημιουργούνται σύμφωνα με τις εθνικές
πολιτικές και προτεραιότητες, με πιθανές
προβλέψεις για συνεργασία εντός του ιδίου
κράτους στην παραγωγή κατάλληλων μεθόδων
και υλικού.
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Ανακεφαλαίωση του Προγράμματος
Στόχοι του προγράμματος
Το δίκτυο του Comenius «Ηγεσία στην
Εκπαίδευση» ξεκίνησε τις εργασίες του το 2008,
ως ένα τριετές πρόγραμμα με τους παρακάτω
στόχους:
-

-

-

Να συντάξει μια Ευρωπαϊκή Επιτομή/Σύνοψη
για την ποιότητα της σχολικής διοίκησης και
ηγεσίας, η οποία θα συμπεριλάβει τη
διάδοση/διάχυση των αποτελεσμάτων του
προγράμματος σε ψηφιακή και έντυπη μορφή
και τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Πλαισίου
για την ποιότητα της σχολικής διοίκησης και
ηγεσίας
Να δημιουργήσει ένα ενιαίο σύνολο αρχών
και εφαρμογών, όπως για παράδειγμα οι
Θεματικές Ενότητες της ανάπτυξης της
Ηγεσίας στην Εκπαίδευση
Να δομήσει ένα δίκτυο επικοινωνίας και
πληροφοριών με στόχο την ανταλλαγή
αρχών και προγραμμάτων σχολικής
διοίκησης και ηγεσίας μεταξύ των
ευρωπαϊκών χωρών.

Δραστηριότητες του προγράμματος
Για την επίτευξη των στόχων αυτών το δίκτυο
«Ηγεσία στην Εκπαίδευση» ανέλαβε και
ολοκλήρωσε τις παρακάτω δραστηριότητες:
-

-

Ετησία συνέδρια συζήτησης και διάδοσης
των ευρημάτων [ανά στάδιο έρευνας] στις
πόλεις Χίλντεσαϊμ, Ταλίν, Μπολζάνο και Λεόν
Διμερείς συναντήσεις και ανταλλαγές
επισκέψεων μεταξύ των «βασικών εταίρων»
και των «δίδυμων εταίρων» τους,
τουλάχιστον μια φορά ανά ζεύγος εταίρων
Εθνικές Αναφορές από τους 13 «βασικούς
εταίρους» κι από τους 15 «δίδυμους
εταίρους» του προγράμματος
Επίσημη κι ανεπίσημη ανταλλαγή εμπειριών
μεταξύ τόσο των εταίρων όσο και των
συμμετεχόντων στα ετήσια συνέδρια
Δημιουργία εθνικών ιστοσελίδων και σύνδεση
τους με τη βασική ιστοσελίδα του
προγράμματος με στόχο να αποτελέσουν μια
συνολική «πλατφόρμα» για τη συλλογή κι
ανταλλαγή πληροφοριών.

Τόσο το υλικό των Εθνικών Αναφορών όσο κι η
εκπαιδευτική έρευνα που αναπτύχθηκε μεταξύ
των εταίρων, αποτέλεσαν τη βάση για την
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σύνταξη της Ευρωπαϊκής Επιτομής/Σύνοψης, κι
αυτή, με τη σειρά της, το θεμέλιο για τη
συγκρότηση του Πλαισίου Αναφοράς και των
[ερευνητικών] Προτάσεων του Προγράμματος.
Παραδοτέα του Προγράμματος
Α. Η Ευρωπαϊκοί Επιτομή/Σύνοψη και το
Πλαίσιο Αναφοράς εκδόθηκαν σε δυο τόμους
και δημοσιεύτηκαν σε 1000 αντίτυπα, τα οποία
διανεμήθηκαν αφ’ ενός μεν στους εταίρους του
Προγράμματος, αφ’ ετέρου στους συμμετέχοντες
των συνεδρίων και σε όλα τα ενδιαφερόμενα
μέρη.
Β. Δημιουργήθηκε, επίσης, η ευρωπαϊκή
ιστοσελίδα www.leadership-in-education.eu , η
οποία περιέχει την Ευρωπαϊκή Επιτομή/Σύνοψη,
το Πλαίσιο Αναφοράς, τις Προτάσεις, τις Εθνικές
Αναφορές, τις εισηγήσεις των ομιλητών των
συνεδρίων κι άλλο χρήσιμο υλικό, σε μια εύκολα
προσβάσιμη μορφή με πολλαπλές δυνατότητες
αναζήτησης.
Προσδοκώμενα αποτελέσματα
Η πρόθεση του δικτύου μας ήταν να συμβάλει
στην ανάπτυξη αμοιβαίας κατανόησης των
βασικών άρχων που διέπουν την εκπαιδευτική
διοίκηση και ηγεσία στην Ευρώπη και να
δημιουργήσει μια κοινά αποδεκτή «ορολογία»
σχετικά με τις αυτές αρχές.
Μολονότι το εκπαιδευτικό τοπίο είναι πολύ
διαφοροποιημένο από χώρα σε χώρα και συχνά
οι πολιτικές και πρακτικές που εφαρμόζονται
επηρεάζονται από εθνικές και συχνά
θρησκευτικές αρχές, όλες οι χώρες που
συμμετείχαν στο πρόγραμμα συμφώνησαν ότι ο
παράγων διοίκηση κι ηγεσία είναι πρωταρχικής
σημασίας στην εκπαίδευση. Το δίκτυο ελπίζει ότι
το υλικό, που με φροντίδα ετοιμάστηκε και
διατίθεται σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, θα
ενισχύσει την αντίληψη των πολιτιστικών
ιδιαιτεροτήτων και θα συμβάλει στην αμοιβαία
κατανόηση των θεμάτων σχολικής ηγεσίας κι
ανάπτυξης της ηγεσίας μεταξύ των
εκπαιδευτικών των χωρών μελών, με τον ίδιο
τρόπο που επέδρασε κι επί των εταίρων, αλλά
θα αποτελέσει αφορμή αναστοχασμού κι
αναθεώρησης και των ιδίων των πολιτικών και
πρακτικών ενός εκάστου χωριστά.
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