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Αγαπητά μέλη,
ναμφίβολα η πολύπλοκη καθημερινότητα του σύγχρονου σχολείου καθιστά διαχρονική και απαραίτητη τη μελέτη του κρίσιμου ρόλου του διευθυντή της σχολικής
μονάδας. Η ανάγκη αυτή επιβεβαιώνεται και από τη ραγδαία ανάπτυξη της έρευνας
της εκπαιδευτικής διοίκησης και της εκπαιδευτικής ηγεσίας τις τελευταίες δεκαετίες.
Στoν τόπο μας πρώτα το Πανεπιστήμιο Κύπρου και στη συνέχεια τα υπόλοιπα πανεπιστήμια, κρατικά και ιδιωτικά, μέσα από μεταπτυχιακά προγράμματα συμβάλλουν ερευνητικά στην προσπάθεια κατανόησης του ρόλου, του τρόπου συμπεριφοράς και δράσης των διευθυντών αλλά και στην προετοιμασία μελλοντικών διευθυντικών στελεχών
στο χώρο της εκπαίδευσης. Αξιόλογα δείγματα αυτής της έρευνας που αναπτύσσεται
τα τελευταία χρόνια στον κυπριακό χώρο αποτελούν οι τρεις διδακτορικές διατριβές
που παρουσιάζονται συνοπτικά στις σελίδες που ακολουθούν.
Η έρευνα του Γιάννη Σαββίδη, υπό την εποπτεία του Καθηγητή Πέτρου Πασιαρδή, επιχειρεί τη διερεύνηση της σχέσης των ηγετικών στιλ και της αυτοεπάρκειας των διευθυντών με την αυτοεπάρκεια και τη συλλογική επάρκεια των εκπαιδευτικών. Μια σύγχρονη θεώρηση της παρώθησης, όπως είναι η θεωρία της αυτοεπάρκειας, προτείνεται
ως ένας δυναμικός τρόπος για βαθιά γνώση διευθυντών και εκπαιδευτικών ως οντοτήτων μέσα στο σχολικό κοινωνικό σύστημα.
Η ετοιμότητα των διευθυντών να διαχειριστούν, έγκαιρα και αποτελεσματικά, κρίσεις μέσα στην καθημερινότητα των δημόσιων δημοτικών σχολείων βρίσκεται στο επίκεντρο
της ερευνητικής εργασίας του Γιάννη Κασουλίδη. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και το στιλ
ηγεσίας που υιοθετούν κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων κάτω από συνθήκες έκτακτης ανάγκης αξιοποιούνται για το σχεδιασμό και ανάπτυξη ενός μοντέλου λήψης απόφασης που ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες της διαχείρισης τέτοιων καταστάσεων.
Η τρίτη διατριβή, που εκπονήθηκε από τον Παναγιώτη Αντωνίου, με αφετηρία την
επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και εκτιμώντας τη σημασία της επαγγελματικής τους ανάπτυξης, εστιάζεται στην ανάπτυξη και αξιολόγηση προγραμμάτων
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών για βελτίωση της διδασκαλίας και των μαθησιακών
αποτελεσμάτων.
Την ύλη του δελτίου αυτού συμπληρώνουν άλλες δύο εργασίες. Η μεν πρώτη, γραμμένη από την Ελένη Κτίστη, διακρίνοντας το διευθυντή από τον ηγέτη, εξετάζει βιβλιογραφικά το προφίλ του καινοτόμου ηγέτη στην εκπαίδευση και τα χαρακτηριστικά της
συμπεριφοράς του. Η δε δεύτερη, που προέκυψε από έρευνα της Αφροδίτης Παναγιώτου – Χαριλάου και του Ανδρέα Τσιάκκιρου, εξετάζει τις αντιλήψεις των διευθυντών της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου για τις συγκρούσεις στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και το στιλ που υιοθετούν στη διαχείρισή τους.

Α

Εκδοτική Επιτροπή
Η Συντακτική Επιτροπή δέχεται κείμενα (μελέτες, έρευνες, βιβλιοκριτικές κτλ.) για δημοσίευση στο Δελτίο του Ομίλου. Τα κείμενα πρέπει να είναι σύντομα (μέχρι 1500 λέξεις περίπου), σε θέμα σχετικό με την Εκπαιδευτική Διοίκηση και να αποστέλλονται σε γραπτή
και ηλεκτρονική μορφή σε πρόγραμμα Word for Windows στις διευθύνσεις:
Γιάννης Σαββίδης, Αμοργού 4Α, 1048 Λευκωσία, και i.savvides@cytanet.com.cy

Οι απόψεις που παρατίθενται στα ενυπόγραφα άρθρα
δεν εκφράζουν απαραίτητα τον ΚΟΕΔ.
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Διερεύνηση της Σχέσης των Ηγετικών Στιλ και
της Αυτοεπάρκειας των Διευθυντών με την Αυτοεπάρκεια
και τη Συλλογική Επάρκεια των Εκπαιδευτικών
Γιάννης Σαββίδης και Πέτρος Πασιαρδής

Εισαγωγή

ψεις για τη συλλογική ικανότητα.

έσα στο σύγχρονο εκπαιδευτικό συγκείμενο οι διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αναλάβουν
νέους και πιο απαιτητικούς ρόλους. Τίθενται λοιπόν
ερωτήματα για τις παραμέτρους που συντελούν περισσότερο
στον καθορισμό της εργασιακής συμπεριφοράς των διευθυντών και των εκπαιδευτικών στο σχολείο, καθώς και για τα
ατομικά χαρακτηριστικά τα οποία τους παρωθούν να δράσουν και να συμπεριφερθούν με συγκεκριμένο τρόπο. Ένας
δυναμικός τρόπος για την κατανόηση της συμπεριφοράς και
δράσης των διευθυντών και των εκπαιδευτικών, ως οντοτήτων μέσα στο σχολικό κοινωνικό σύστημα, είναι με την εξέταση, ανάμεσα σε άλλα, των πεποιθήσεων και παρωθήσεών
τους.

Ο ρόλος που οι σύγχρονοι διευθυντές των σχολικών μονάδων
καλούνται να διαδραματίσουν, απαιτεί την εκδήλωση από μέρους τους αποτελεσματικής ηγετικής συμπεριφοράς, δράσης
και ικανοτήτων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι έννοιες της αυτοεπάρκειας και της συλλογικής επάρκειας αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα, αφού η μέχρι τώρα έρευνα έχει αναδείξει τη σημασία τους για το έργο που επιτελείται στα σχολεία και το ρόλο των διευθυντών στη δημιουργία συνθηκών για αυξημένα
επίπεδα αυτοεπάρκειας και συλλογικής επάρκειας.

Μ

Η παρούσα έρευνα προτείνει μια σύγχρονη θεώρηση της
παρώθησης, τη θεωρία της αυτοεπάρκειας, ως ένα δυναμικό
τρόπο για απόκτηση βαθιάς γνώσης για τους διευθυντές και
τους εκπαιδευτικούς ως οντότητες μέσα στο σχολικό κοινωνικό σύστημα, ο οποίος επιτρέπει την εξέταση των πεποιθήσεων και παρωθήσεών τους. Η θεωρία της αυτοεπάρκειας, η
οποία προέρχεται από την κοινωνική γνωστική θεωρία του
Bandura, έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης τόσο από τους
μελετητές της οργανωτικής συμπεριφοράς όσο και της εκπαίδευσης, όπου η εστίαση της προσοχής εντοπίζεται στη μελέτη
της αυτοεπάρκειας των εκπαιδευτικών και των μαθητών σε
σχέση με τα αποτελέσματα της διαδικασίας της διδασκαλίας
και μάθησης.
Ως αυτοεπάρκεια ορίζεται η προσωπική κρίση για την ικανότητα που έχει το άτομο να διεκπεραιώσει τις απαιτούμενες
εργασίες και στόχους που έχουν να κάνουν με μελλοντικές
καταστάσεις. Είναι, με άλλα λόγια, η πεποίθηση που έχει κάποιος ότι μπορεί να υιοθετήσει συμπεριφορές και να δράσει
με τέτοιο τρόπο, ώστε να οδηγηθεί στην επίτευξη συγκεκριμένου στόχου και αναμενόμενου αποτελέσματος.
Οι πεποιθήσεις αυτοεπάρκειας αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για τους στόχους που θέτει το άτομο, την προσπάθεια που καταβάλλει, την επιμονή και την αντοχή του. Οι πεποιθήσεις αυτοεπάρκειας των ατόμων καθορίζουν και το επίπεδο παρώθησής τους. Όσο πιο δυνατές είναι αυτές οι πεποιθήσεις τόσο μεγαλύτερη προσπάθεια και περισσότερη επιμονή επιδεικνύουν. Επίσης, οι πεποιθήσεις αυτοεπάρκειας
καθορίζουν τα επίπεδα του άγχους και της κατάθλιψης, που
μπορεί το άτομο να παρουσιάσει σε δύσκολες καταστάσεις
και τα οποία μπορεί να παρεμποδίσουν την απόδοση του
ατόμου στην εργασία του.
Συλλογική επάρκεια είναι η πεποίθηση που έχουν τα μέλη
μιας ομάδας ή ενός οργανισμού ότι μπορούν, εργαζόμενοι
συλλογικά, να επιτύχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα και
κοινούς στόχους. Είναι με άλλα λόγια, οι προσωπικές αντιλή-

Με την παρούσα έρευνα επιχειρείται η συμπλήρωση του
ερευνητικού κενού που έχει επισημανθεί στη βιβλιογραφία
με τη σύνθεση ενός θεωρητικού μοντέλου στο επίπεδο της
σχολικής μονάδας για τη διερεύνηση των σχέσεων της αυτοεπάρκειας και των ηγετικών στιλ των διευθυντών με την αυτοεπάρκεια και τη συλλογική επάρκεια των εκπαιδευτικών. Η
όλη προσπάθεια στηρίχθηκε στο σκεπτικό ότι, εφόσον οι πεποιθήσεις αυτοεπάρκειας και συλλογικής επάρκειας έχουν
συνδεθεί με την παρώθηση, τις συμπεριφορές και την απόδοση των ατόμων στην εργασία τους, θα ήταν χρήσιμο να
διερευνηθεί κατά πόσον η άσκηση ηγεσίας από τους διευθυντές, οι οποίοι αποτελούν βασικούς συντελεστές στην
αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας, θα μπορούσε να συσχετιστεί με τις πεποιθήσεις αυτοεπάρκειάς
τους, με τις πεποιθήσεις αυτοεπάρκειας και συλλογικής
επάρκειας των εκπαιδευτικών τους και κατ’ επέκταση με την
απόδοση του εκπαιδευτικού προσωπικού στην εργασία του.
Οι βασικές επιδιώξεις της έρευνας ήταν δύο: Πρώτη επιδίωξη ήταν η ανάπτυξη έγκυρων και αξιόπιστων κλιμάκων,
προσαρμοσμένων στο κυπριακό εκπαιδευτικό συγκείμενο,
για τη μέτρηση των ηγετικών στιλ και της αυτοεπάρκειας
των διευθυντών των σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
της Κύπρου, καθώς και για τη μέτρηση των πεποιθήσεων
αυτοεπάρκειας και συλλογικής επάρκειας των εκπαιδευτικών τους. Δεύτερη επιδίωξη ήταν η διερεύνηση της σχέσης
ανάμεσα στις πιο πάνω μεταβλητές, μέσω της ανάπτυξης
ενός θεωρητικού μοντέλου και της ποσοτικοποίησης των
σχέσεων ανάμεσα στις μεταβλητές του.
Μεθοδολογία της έρευνας
Με βάση την παραδοχή ότι η χρήση πολλαπλών μεθόδων
μπορεί να ενισχύσει την ποιότητα και την εγκυρότητα της
έρευνας, χρησιμοποιήθηκαν ποσοτικές και ποιοτικές τεχνικές διαδοχικά, εφαρμόζοντας διαδικασίες μεθοδολογικής
τριγωνοποίησης. Πληθυσμό της έρευνας αποτέλεσαν οι διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί των δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου, από τους οποίους επιλέγηκε αντιπροσωπευτικό και τυχαίο δείγμα. Η έρευνα
πραγματοποιήθηκε σε επτά φάσεις, οι οποίες περιλάμβαναν
την ανάπτυξη των εργαλείων μέτρησης της αυτοεπάρκειας
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των διευθυντών και των εκπαιδευτικών και της συλλογικής
επάρκειας, την πιλοτική και την τελική χορήγηση των ερωτηματολογίων για τη συλλογή των ποσοτικών δεδομένων,
τη στατιστική ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων και τον
έλεγχο του θεωρητικού μοντέλου, τις μελέτες περίπτωσης
τις ποιοτικές αναλύσεις και τη σύγκριση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων, για σκοπούς ερμηνείας των αποτελεσμάτων της έρευνας.
Αποτελέσματα
Όπως έχει προκύψει από την έρευνα, η αυτοεπάρκεια των διευθυντών του δείγματος είναι υψηλή. Σύμφωνα με τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, τα ηγετικά στιλ που χαρακτηρίζουν περισσότερο τους διευθυντές τους είναι το δομικό και
το ανθρώπινο, λιγότερο το πολιτικό στιλ, ενώ το συμβολικό
στιλ τους χαρακτηρίζει στο μικρότερο βαθμό. Δε βρέθηκαν
στατιστικά σημαντικές διαφορές στα επίπεδα αυτοεπάρκειας γυναικών και ανδρών διευθυντών. Σε ό,τι αφορά την
αυτοεπάρκεια και τη συλλογική επάρκεια των εκπαιδευτικών, οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν αρκετά ως πολύ ικανοποιημένοι τόσο για τις δικές τους ικανότητες όσο και για τις ικανότητες του συνόλου των εκπαιδευτικών στο σχολείο τους.
Οι άντρες εκπαιδευτικοί είχαν ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα
αυτοεπάρκειας. Ο ίδιος έλεγχος έγινε και για τον εντοπισμό
των διαφορών ανάμεσα στα επίπεδα συλλογικής επάρκειας
ανδρών και γυναικών εκπαιδευτικών. Στην περίπτωση αυτή
δεν εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα
σε άντρες και γυναίκες εκπαιδευτικούς.
Από τους ελέγχους εγκυρότητας, αξιοπιστίας και γενικευσιμότητας προέκυψαν ότι οι κλίμακες Likert για τη μέτρηση
της αυτοεπάρκειας των διευθυντών και των εκπαιδευτικών,
καθώς και της συλλογικής επάρκειας των εκπαιδευτικών, είχαν υψηλό βαθμό εγκυρότητας και αξιοπιστίας. Όπως κατέδειξαν οι παραγοντικές αναλύσεις, όλες οι δηλώσεις της κάθε κλίμακας αποτελούσαν έναν παράγοντα και συνεπώς
μπορεί να εξαχθεί ένα σκορ για την αυτοεπάρκεια των διευθυντών, την αυτοεπάρκεια των εκπαιδευτικών και τη συλλογική τους επάρκεια, αντίστοιχα.
Ανάλογοι έλεγχοι έγιναν για την κλίμακα μέτρησης των
τεσσάρων ηγετικών στιλ των διευθυντών, οι δηλώσεις της
οποίας βρίσκονταν σε διατακτική κλίμακα. Κατ’ αρχήν, τα
αποτελέσματα των αναλύσεων ήταν ικανοποιητικά για τις
πέντε από τις έξι ερωτήσεις της διατακτικής κλίμακας
μέτρησης των ηγετικών στιλ. Η επιβεβαιωτική παραγοντική
ανάλυση αποκάλυψε τις μεταβλητές κάθε ηγετικού στιλ, οι
οποίες φορτίζουν στους παράγοντες στους οποίους
αντιστοιχούν, σύμφωνα με το αρχικό ερωτηματολόγιο των
Bolman και Deal. Τελικά, στην κλίμακα παρέμειναν 17 από τις
24 δηλώσεις (τέσσερις για το δομικό, πέντε για το ανθρώπινο,
τέσσερις για το πολιτικό και τέσσερις για το συμβολικό στιλ).
Σημειώνεται ότι οι έλεγχοι εγκυρότητας, αξιοπιστίας και
γενικευσιμότητας, που πραγματοποιήθηκαν κατά την
πιλοτική φάση, κατέδειξαν ότι μόνο η διατακτική κλίμακα των
Bolman και Deal, δηλαδή το ένα από τα τρία μέρη του
ερωτηματολογίου τους, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για
την αποτίμηση των ηγετικών στιλ των διευθυντών των
σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου.
Για την εξέταση των σχέσεων ανάμεσα στις μεταβλητές της
έρευνας αναπτύχθηκε ένα πολυεπίπεδο μοντέλο δομικής
εξίσωσης. Το τελικό θεωρητικό μοντέλο, το οποίο ταιριάζει
περισσότερο στα δεδομένα της έρευνας μας, αποκλίνει από
το αρχικό θεωρητικό μοντέλο της έρευνας.

Στο τελικό μοντέλο παρουσιάζονται λιγότερες συσχετίσεις
μεταξύ των μεταβλητών σε κάθε επίπεδο. Επίσης, δεν παρατηρούνται αλληλεπιδράσεις μεταξύ μεταβλητών σε διαφορετικά επίπεδα. Το δομικό και το πολιτικό στιλ σχετίζονται
θετικά με την αυτοεπάρκεια του διευθυντή, ενώ το συμβολικό στιλ ηγεσίας παρουσιάζει μικρή θετική επίδραση στη
συλλογική επάρκεια αθροισμένη στο επίπεδο του σχολείου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι παρατηρείται απουσία επίδρασης
ανάμεσα στην αυτοεπάρκεια του διευθυντή και στην αυτοεπάρκεια και συλλογική επάρκεια των εκπαιδευτικών. Επίσης, δεν παρατηρείται καμιά επίδραση του ανθρώπινου
στιλ ηγεσίας σε οποιαδήποτε άλλη μεταβλητή. Είναι, επίσης,
αξιοσημείωτο το γεγονός ότι κανένα ηγετικό στιλ δε συσχετίζεται με το επίπεδο του εκπαιδευτικού (αυτοεπάρκεια και
συλλογική επάρκεια στο επίπεδο του εκπαιδευτικού). Όπως
και στο επίπεδο του σχολείου, έτσι και στο πολυεπίπεδο
μοντέλο καταγράφηκαν σημαντικές αρνητικές συσχετίσεις
σε όλα τα ζεύγη των ηγετικών στιλ, με εξαίρεση το δομικόπολιτικό, όπου δεν καταγράφηκε σημαντική συσχέτιση. Το
αποτέλεσμα αυτό δεν ήταν αναμενόμενο, αφού βάσει της
θεωρίας των Bolman και Deal τα τέσσερα ηγετικά στιλ είναι
διακριτά μεταξύ τους. Τέλος, δε βρέθηκε σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στην αυτοεπάρκεια των εκπαιδευτικών και τη
συλλογική τους επάρκεια στο επίπεδο του σχολείου. Σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στις δύο αυτές μεταβλητές καταγράφεται μόνο στο επίπεδο του εκπαιδευτικού.
Οι μελέτες περίπτωσης, οι οποίες έγιναν σε τέσσερις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, είχαν στόχο τη
διερεύνηση σε βάθος και την ερμηνεία των ποσοτικών δεδομένων, καθώς και την ενδυνάμωση της εσωτερικής εγκυρότητας της έρευνας. Η ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων,
τα οποία προέκυψαν από τις συνεντεύξεις με τους διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς και την παρατήρηση στα τέσσερα σχολεία, κατέδειξε ότι σε πολλές περιπτώσεις τα ποιοτικά δεδομένα επιβεβαιώνουν το τελικό θεωρητικό μοντέλο,
ενδυναμώνοντας έτσι την εσωτερική εγκυρότητα της έρευνας. Από την ανάλυση αυτή προέκυψαν, επίσης, δεδομένα
πέραν του θεωρητικού μοντέλου.
Συμπεράσματα
Η συζήτηση και η ερμηνεία των βασικών αποτελεσμάτων της
έρευνας οδηγεί σε κάποια συμπεράσματα. Πρώτο αποτέλε-
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σμα της έρευνας ήταν η ανάπτυξη έγκυρων και αξιόπιστων
κλιμάκων για τη μέτρηση της αυτοεπάρκειας και συλλογικής
επάρκειας των διευθυντών και των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου. Τα εργαλεία αυτά, με δεδομένο
ότι οι πεποιθήσεις αυτοεπάρκειας και συλλογικής επάρκειας
επιδρούν θετικά στις συμπεριφορές του εκπαιδευτικού προσωπικού, μπορούν να αξιοποιηθούν ως εργαλεία αυτοαξιολόγησης των εκπαιδευτικών και της σχολικής μονάδας μόνο για
διαμορφωτικούς σκοπούς, συμβάλλοντας στη δημιουργία
κουλτούρας αξιολόγησης στο εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου. Ένα δεύτερο αξιοσημείωτο αποτέλεσμα ήταν τα ερωτήματα, τα οποία έχουν εγερθεί σε σχέση με το θεωρητικό πλαίσιο των Bolman και Deal. Όπως προκύπτει από την έρευνα,
υπάρχουν εννοιολογικά προβλήματα ως προς τον ορισμό των
ηγετικών στιλ, αφού τα στιλ δε φαίνεται να είναι μονοδιάστατα. Διαφορετικές πτυχές του ίδιου στιλ φαίνεται να μη συμφωνούν μεταξύ τους. Ως εκ τούτου, καταδεικνύεται ότι το μοντέλο των Bolman και Deal χρήζει αναθεώρησης. Το τρίτο
αποτέλεσμα αφορά την απουσία σημαντικής σχέσης ανάμεσα
στην αυτοεπάρκεια των διευθυντών και την αυτοεπάρκεια και
τη συλλογική επάρκεια των εκπαιδευτικών. Τέταρτο, η ερευνητική μας εργασία εντόπισε θετική συσχέτιση αυτοεπάρκειας και συλλογικής επάρκειας μόνο στο επίπεδο του εκπαιδευτικού. Πέμπτο, βρέθηκε μικρή αλλά στατιστικά σημαντική
επίδραση του συμβολικού στιλ ηγεσίας στη συλλογική επάρκεια των εκπαιδευτικών, αθροισμένη στο επίπεδο του σχολείου. Η παρουσία επίδρασης στην αθροισμένη συλλογική επάρκεια στο επίπεδο του σχολείου καταδεικνύει την προβλεπτική
εγκυρότητα της αθροισμένης συλλογικής επάρκειας, επιβεβαιώνοντας έτσι τα αποτελέσματα προηγούμενης έρευνας. Το
αποτέλεσμα αυτό αποτελεί ένδειξη για τους τρόπους με τους
οποίους μπορεί η ηγεσία ενός σχολείου να επιδράσει στη συλλογική επάρκεια των εκπαιδευτικών και καταδεικνύει ευρύτερα τους τρόπους μέτρησης μεταβλητών που σχετίζονται με
χαρακτηριστικά των οργανισμών και οδηγεί σε συμπεράσματα αναφορικά με την κατάρτιση των διευθυντών των σχολικών μονάδων. Τέλος, σύμφωνα με το τελικό θεωρητικό μοντέλο της έρευνας, το δομικό και το πολιτικό στιλ ηγεσίας φαίνεται να επιδρούν ουσιωδώς στις πεποιθήσεις αυτοεπάρκειας
των διευθυντών, λόγω κυρίως του συγκεντρωτικού - γραφειοκρατικού χαρακτήρα του εκπαιδευτικού συστήματος.
Όπως προκύπτει από τη συζήτηση και την ερμηνεία των πιο
πάνω αποτελεσμάτων, είναι αναγκαία η περαιτέρω διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών και διεξαγωγή άλλων σχετικών ερευνών. Είναι, επίσης, αναγκαία η διαφοροποίηση κάποιων πολιτικών και πρακτικών τόσο στο επίπεδο του
εκπαιδευτικού συστήματος όσο και των σχολικών μονάδων.
Σημαντική πρωτοτυπία της έρευνας αυτής, είναι ότι ασχολήθηκε με συστηματικό τρόπο και σε βάθος με τις σχέσεις
ανάμεσα στις μεταβλητές της, προσπαθώντας για πρώτη
φορά να συνθέσει ένα μοντέλο, στο οποίο να εντάσσονται
τόσο οι πεποιθήσεις αυτοεπάρκειας του διευθυντή όσο και
οι πεποιθήσεις αυτοεπάρκειας και συλλογικής επάρκειας
των εκπαιδευτικών σε σχέση με τον τρόπο άσκησης ηγεσίας
από τους διευθυντές. Η συμβολή της έρευνας στην επιστήμη καταδεικνύεται ακόμη και από το γεγονός ότι πρόκειται
για την πρώτη ερευνητική προσπάθεια που έχει αναληφθεί
στον κυπριακό χώρο, αλλά και στον ευρύτερο ελλαδικό, η
οποία εξετάζει σε βάθος τις σχέσεις που αφορούν τις πεποιθήσεις αυτοεπάρκειας και συλλογικής επάρκειας του εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στην πρωτοτυπία της έρευνας και τη συνεισφορά
της στην επιστήμη, θα μπορούσαν να προστεθούν οι κλίμα-
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κες μέτρησης αυτοεπάρκειας και συλλογικής επάρκειας των
διευθυντών και των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου, οι οποίες
έχουν αναπτυχθεί για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας.
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Ετοιμότητα των Διευθυντών Δημοσίων Σχολείων Δημοτικής
Εκπαίδευσης στη Διαχείριση Κρίσεων: Ανάπτυξη Μοντέλου
Λήψης Απόφασης σε Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης
Δρ. Γιάννης Κασουλίδης
ο ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας για την
ετοιμότητα των σχολείων απέναντι στην κρίση και τη
διαχείρισή της έχει αυξηθεί σημαντικά την τελευταία
δεκαετία, ιδιαίτερα μετά από μια σειρά από τραγωδίες που
έπληξαν σχολικές μονάδες. Από τις διευθύνσεις των σχολείων απαιτείται πλέον να εντάξουν στα ετήσια προγράμματά
τους σχέδια δράσης για την πρόληψη και αντιμετώπιση θεομηνιών, ατυχημάτων, ασθενειών, καθώς και τρομοκρατικών
ενεργειών, γεγονός που υποχρεώνει τους διευθυντές να
αναλάβουν πρωτόγνωρους γι’ αυτούς ρόλους. Πολλές χώρες, σε εθνικό επίπεδο, ανάμεσά τους και η Κύπρος, έλαβαν
πολιτικές αποφάσεις, θέσπισαν σχετικό νομικό πλαίσιο και
θεσμοθέτησαν υπηρεσίες για αποτελεσματική διαχείριση
των κρίσεων που απειλούν τα σχολεία. Η διαχείριση κρίσεων στα σχολεία άρχισε να γίνεται πιο συστηματική και οργανωμένη στις Η.Π.Α. στις αρχές της δεκαετίας του 1990 (Pitcher & Poland, 1992) ενώ στην Κύπρο τα πρώτα βήματα προς
αυτή την κατεύθυνση έγιναν το 1998 με τη σύσταση του
Γραφείου Πολιτικής Άμυνας στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Τ

Παρ’ όλο που η διαχείριση κρίσιμων περιστατικών στα σχολεία στα πλείστα σημεία προσομοιάζει με τη διαχείριση κρίσεων στους υπόλοιπους οργανισμούς, δεν περιορίζεται μόνο στην έννοια της πρόληψης και της αντιμετώπισης, αλλά
επεκτείνεται και στην επαναφορά του οργανισμού στην
ομαλότητα. Εκτός από τις εμφανείς και άμεσες επιδράσεις
των καταστροφών, είτε αυτές προέρχονται από τον άνθρωπο είτε από φυσικά φαινόμενα, υπάρχουν πάντοτε και έμμεσες επιδράσεις ή αυτό που οι επιστήμονες προσδιορίζουν
ως μετατραυματικό στρες (Cahill & Foa, 2004· Rose, 2007).
Παρ’ όλο που αυτές οι επιδράσεις μπορεί να είναι λιγότερο
εμφανείς, τουλάχιστον στα αρχικά τους στάδια, είναι συνήθως πιο επιβλαβείς και μπορούν να προσθέσουν χρόνια
στην περίοδο ανάκαμψης από μια καταστροφή. Σε αρκετές
περιπτώσεις μάλιστα, δεν υπάρχει πλήρης ανάκαμψη και
έτσι οι καταστροφές και οι συνεπακόλουθες κρίσεις μπορούν να αλλάξουν για πάντα τη ζωή του ατόμου γεγονός
που δικαιολογεί το μεγάλο ενδιαφέρον πολλών ερευνητών
στην παρέμβαση στην κρίση (Aguilera, 1998· Caplan, 1964∙
Erickson, 1964∙ Lindemann 1944· Roberts, 2005· Slaikeu,
1990· Smith, 1990). Οι ψυχοσωματικές συνέπειες μετά από
τη βίωση μιας κρίσιμης κατάστασης, ιδιαίτερα σε ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού, όπως είναι τα παιδιά και οι έφηβοι,
σε συνδυασμό με αισθήματα ανασφάλειας, σε έναν κατά κανόνα ασφαλή χώρο κοινωνικοποίησης και μάθησης, οδηγούν συχνά σε ανεπανόρθωτα ψυχολογικά τραύματα και
χαμηλές σχολικές επιδόσεις.
Εύλογα, λοιπόν, τίθενται ερωτήματα κατά πόσο οι διευθυντές είναι έτοιμοι να διαχειριστούν έγκαιρα και αποτελεσματικά τις κρίσεις που πλήττουν ή που αναμένεται να πλήξουν
το σχολείο τους, καθώς, επίσης, ποια είναι τα ιδιαίτερα ατομικά χαρακτηριστικά και το στιλ ηγεσίας που υιοθετούν κα-

τά τη διαδικασία λήψης απόφασης σε καταστάσεις έκτακτης
ανάγκης. Αντικείμενο της παρούσας έρευνας αποτέλεσε (α)
η διερεύνηση του βαθμού ετοιμότητας των διευθυντών των
δημόσιων σχολείων δημοτικής εκπαίδευσης της Κύπρου
στη διαχείριση κρίσεων, και (β) η καταγραφή και ανάλυση
των νοητικών διεργασιών που παρουσιάζουν οι διευθυντές
κατά τη διαχείριση μιας κρίσης. Σκοπός της εργασίας είναι η
προσφορά καινούριας γνώσης συμπληρώνοντας το κενό
που παρουσιάζεται στη βιβλιογραφία στον τομέα της εκπαιδευτικής διοίκησης, με το σχεδιασμό ενός μοντέλου λήψης
απόφασης το οποίο να ανταποκρίνεται στις ιδιομορφίες και
απαιτήσεις της διαχείρισης των καταστάσεων έκτακτης
ανάγκης.
Για τη διερεύνηση του βαθμού ετοιμότητας των διευθυντών, σχεδιάστηκε ερωτηματολόγιο το οποίο στηρίχθηκε
σε αντίστοιχα ερευνητικά εργαλεία των Dorn, Thomas,
Wong και Shepherd (2004) και των Kano, Ramirez, Ybarra,
Frias και Bourque (2007), στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο
της δημοτικής εκπαίδευσης της Κύπρου, καθώς επίσης και
στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που αφορούσε τη διαχείριση κρίσεων στα σχολεία. Η παρατήρηση και καταγραφή των νοητικών διεργασιών των διευθυντών πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια ημιδομημένων συνεντεύξεων με τη
χρήση ενός υποθετικού σεναρίου το οποίο περιέγραφε ένα
τραγικό περιστατικό σε δημόσιο δημοτικό σχολείο. Κατά τη
διάρκεια των συνεντεύξεων, τα υποκείμενα της έρευνας καλούνταν να εκδηλώσουν φωνακτά τις σκέψεις τους σε συγκεκριμένα σημεία του σεναρίου και, τέλος, να λάβουν αποφάσεις σε σχέση με τα γεγονότα που εκτυλίσσονταν στο κείμενο. Πληθυσμός της έρευνας ήταν όλοι οι διευθυντές της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που κατείχαν οργανική θέση
διευθυντή και εργάζονταν στα δημόσια δημοτικά σχολεία
της Κύπρου κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 20092010. Δείγμα της έρευνας ήταν 60 διευθυντές οι οποίοι διαμοιράστηκαν σε δύο ομάδες, πειραματική και ελέγχου.
Για τη διερεύνηση των νοητικών διεργασιών που παρουσιάζουν οι διευθυντές κατά τη διαδικασία αντιμετώπισης ενός
κρίσιμου περιστατικού, εφαρμόστηκε το Πρωτόκολλο Μεγαλόφωνης (Έκφωνης) Σκέψης ή Πρωτόκολλο Ανάλυσης
(Chi, 1997; Ericsson & Simon, 1993; Newel & Simon, 1972;
Someren, Barnard & Sandberg, 1994). Η συγκεκριμένη μέθοδος έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς ως εργαλείο παρατήρησης και καταγραφής των νοητικών διεργασιών και στρατηγικών των υποκειμένων. Τα μέλη της πειραματικής ομάδας
καλούνταν, στα πλαίσια των συνεντεύξεων, να εφαρμόσουν
το Πρωτόκολλο Μεγαλόφωνης Σκέψης και, συνεπώς, να εκδηλώσουν φωνακτά τις σκέψεις τους σε συγκεκριμένα σημεία του υποθετικού σεναρίου, ώστε να παρατηρηθούν και
να καταγραφούν νοητικές διεργασίες και στρατηγικές και,
ακολούθως, να λάβουν αποφάσεις σε προκαθορισμένα
κομβικά σημεία του σεναρίου. Τα μέλη της ομάδας ελέγχου,
μετά από την ανάγνωση τμήματος του σεναρίου, προχω-
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ρούσαν αμέσως στη λήψη αποφάσεων. Το ερωτηματολόγιο
ήταν το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τη διαπίστωση
του βαθμού ετοιμότητας των διευθυντών και συμπληρώθηκε από όλα τα υποκείμενα.
Διάγραμμα 1 - Πειραματική ομάδα και ομάδα ελέγχου

Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι οι διευθυντές εμφανίζονται, σε γενικές γραμμές, έτοιμοι να διαχειριστούν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στα σχολεία τους. Σημαντικό εύρημα αποτελεί, επίσης, το γεγονός ότι ο βαθμός
ετοιμότητας παρουσιάζεται ανάλογος, όχι τόσο με τη σοβαρότητα των περιστατικών όσο με την οικειότητα που παρουσιάζουν οι διευθυντές με τις διάφορες κατηγορίες κρίσεων. Για
παράδειγμα, οι διευθυντές παρουσιάζουν ψηλό βαθμό ετοιμότητας στην αντιμετώπιση ενός σεισμού, περιστατικό για το
οποίο έχουν ενημερωθεί, προετοιμαστεί και ασκηθεί με το
προσωπικό και τους μαθητές τους. Αντίθετα, ο αντίστοιχος
βαθμός ετοιμότητας στην περίπτωση εισόδου ανεπιθύμητου
προσώπου στο σχολείο, περιστατικό για το οποίο υπήρξε ελάχιστη ή ελλιπής ενημέρωση και καθόλου προετοιμασία ή
άσκηση, εμφανίζεται σχετικά χαμηλός.
Από την παραγοντική ανάλυση που έγινε, για να εξακριβωθεί η σχέση μεταξύ των διάφορων μεταβλητών του ερωτηματολογίου, προέκυψε μια σειρά από παράγοντες οι οποίοι
δείχνουν ότι οι διευθυντές διαχωρίζουν την πρόληψη της
κρίσης σε παθητική, η οποία εστιάζεται στη θεωρητική κατάρτιση και εκπαίδευση και σε ενεργητική στην οποία περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός και η πρακτική εφαρμογή σχεδίων δράσης. Επίσης, οι διευθυντές παρουσιάζουν δύο προφίλ ανταπόκρισης στην κρίση, διαχωρίζοντας τα περιστατικά σε οικεία και μη οικεία, εμφανίζοντας ψηλό και χαμηλό
βαθμό ετοιμότητας αντίστοιχα.
Από τις αναλύσεις των δεδομένων που προέκυψαν κατά τη
διαδικασία απομαγνητοφώνησης των συνεντεύξεων του
συνόλου των διευθυντών που συμμετείχαν στην έρευνα,
δεν παρουσιάστηκε οποιαδήποτε στατιστικά σημαντική
διαφορά μεταξύ των μελών της πειραματικής ομάδας και
της ομάδας ελέγχου. Συγκεκριμένα, οι διευθυντές και των
δύο ομάδων παρουσίασαν μέτριο προς ψηλό βαθμό ετοιμότητας, ακολούθησαν τις διαδικασίες που συνδέονταν περισσότερο με συγκεκριμένο μοντέλο διαχείρισης κρίσεων,
ενώ υιοθέτησαν κατά κύριο λόγο το ορθολογιστικό στιλ λήψης απόφασης, με τα μέλη της πειραματικής ομάδας να
λαμβάνουν περισσότερο στιγμιαίες παρά διαισθητικές αποφάσεις.
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Το γεγονός ότι οι δύο ομάδες δε διέφεραν σημαντικά μεταξύ τους, οδήγησε στο ασφαλές συμπέρασμα πως η εφαρμογή του Πρωτοκόλλου Μεγαλόφωνης Σκέψης στα μέλη της
πειραματικής ομάδας δεν επηρέασε τη διαδικασία διαχείρισης της κρίσης ούτε τον τρόπο λήψης απόφασης, επιτρέποντας, παράλληλα, τη μελέτη των νοητικών διεργασιών
που παρατηρήθηκαν και καταγράφηκαν στα πλαίσια των
συνεντεύξεων. Για τη μελέτη και την κατηγοριοποίηση των
νοητικών διεργασιών, αξιοποιήθηκε κωδικοποιημένο εννοιολογικό σχήμα το οποίο στηρίχθηκε σε αντίστοιχες ερευνητικές εργασίες και πήρε την τελική του μορφή μετά από την
ανάλυση των δεδομένων των πιλοτικών συνεντεύξεων.
Η επεξεργασία των νοητικών διεργασιών των μελών της πειραματικής ομάδας φανέρωσε πως οι διευθυντές στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στις δικές τους πεποιθήσεις και πιστεύω γεγονός που συνδέεται με την ανάληψη ευθύνης,
που απορρέει από τη διαχείριση μιας κρίσης στο σχολείο
τους. Επιπρόσθετα, οι διευθυντές τείνουν να εξάγουν σημαντικό αριθμό συμπερασμάτων, νοητική διεργασία που
συνδέεται άμεσα με την επίλυση προβλημάτων και την αναζήτηση, αλλά και σύνθεση νοητικών μοντέλων, στην προσπάθεια του ατόμου να κατασκευάσει μια ολοκληρωμένη
εικόνα λύσης. Στις νοητικές διεργασίες που κυριάρχησαν
σημειώνεται ακόμη η ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης με τα υποκείμενα να προσπαθούν να βρουν στήριξη σε
εμπειρίες του παρελθόντος αλλά και οδηγίες και κανονισμούς που διέπουν τη διαχείριση κρίσεων στα σχολεία, ενώ
η διαίσθηση ήταν η νοητική διεργασία που είχε τη μεγαλύτερη συσχέτιση με τη λήψη απόφασης.
Τα ερευνητικά ευρήματα, σε συνδυασμό με την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στο πεδίο της διαδικασίας λήψης
απόφασης και της διαχείρισης κρίσεων, ανέδειξαν τα δομικά στοιχεία του προτεινόμενου μοντέλου λήψης απόφασης
στο οποίο εισάγεται ο όρος της δομημένης διαίσθησης. Κατ’
αυτή την έννοια, γίνεται αποδεκτή η παραδοχή πως οι ηγέτες, όταν καλούνται να λάβουν αποφάσεις σε στρεσογόνες
συνθήκες και ασταθή περιβάλλοντα, όπως συμβαίνει σε καταστάσεις κρίσεων που πλήττουν τον οργανισμό, αντιδρούν
με τρόπο ενστικτώδη και συχνά αδιευκρίνιστο, όπου παρατηρείται ένας συγκερασμός σκόπιμων και συνειδητών διεργασιών με διαισθητικές και ασυναίσθητες αντιδράσεις. Με
Διάγραμμα 2 - Μοντέλο Λήψης Απόφασης Δομημένης
Διαίσθησης
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απλά λόγια, γνωρίζουν (τι κάνουν), αλλά δε γνωρίζουν γιατί
(κάνουν τη συγκεκριμένη επιλογή). Με το συγκεκριμένο
μοντέλο λήψης απόφασης προτείνεται η συστηματική και
σκόπιμη κατασκευή νοητικών μοντέλων τα οποία μπορούν
να αξιοποιηθούν αυτούσια ή να συνδυαστούν με άλλα ώστε
να αποτελέσουν μια πηγή διαισθητικών αντιδράσεων, αποσκοπώντας με τον τρόπο αυτό σε γρήγορες και αποτελεσματικές αποφάσεις.
Λόγω, λοιπόν, της σπουδαιότητας του θέματος και του αυξανόμενου ενδιαφέροντος που παρατηρείται τα τελευταία
χρόνια στον τομέα της διαχείρισης κρίσεων γενικότερα και
της ετοιμασίας των σχολείων και των διευθυντών ειδικότερα, επιβάλλεται να διεξαχθούν περαιτέρω έρευνες οι οποίες
θα μπορούσαν να ασχοληθούν σε βάθος με την εξέταση
διάφορων πτυχών του συγκεκριμένου πεδίου με στόχο την
επέκταση της παρούσας εργασίας. Παρόμοια έρευνα με
διαφορετικό πληθυσμό εντός ή και εκτός Κύπρου, για παράδειγμα, θα βοηθούσε να διαφανεί κατά πόσο το προτεινόμενο μοντέλο μπορεί να υιοθετηθεί και σε άλλους οργανισμούς και ηγετικά στελέχη που καλούνται να διαχειριστούν
μια κρίση ή έχει να κάνει ειδικά με την ομάδα των διευθυντών της Κύπρου.
Σημαντική πρωτοτυπία της έρευνας αυτής είναι ότι αφορά
την πρώτη ερευνητική προσπάθεια που πραγματοποιείται
στον κυπριακό, καθώς και στον ευρύτερο διεθνή χώρο, η
οποία προσπαθεί να καταγράψει τις νοητικές διεργασίες
των διευθυντών δημοτικής εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια
λήψης απόφασης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, στην
προσπάθειά τους να διαχειριστούν αποτελεσματικά μια κρίση, με σκοπό την εκπόνηση ενός μοντέλου λήψης απόφασης. Στην πρωτοτυπία της έρευνας και τη συνεισφορά της
στην επιστήμη θα μπορούσε να προστεθεί η χρήση σεναρίου κατά τη διάρκεια των ημιδομημένων συνεντεύξεων, η
οποία αποσκοπούσε στην προσομοίωση μιας κρίσιμης κατάστασης και στη δημιουργία συνθηκών πίεσης και συναισθηματικής φόρτισης, σαν να εκτυλισσόταν ένα πραγματικό γεγονός.
Καταλήγοντας, μπορούμε να πούμε ότι το έργο των διευθυντικών στελεχών στα σχολεία, όπως και σε άλλους οργανισμούς, γίνεται ολοένα και πιο πολύπλοκο, απαιτητικό και
πολυσύνθετο. Πέρα από τον παιδαγωγικό και συμβουλευτικό του ρόλο, ο ηγέτης της σχολικής μονάδας καλείται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις οργάνωσης και διοίκησης ακόμη και της επιβίωσης ενός σύγχρονου, ζωντανού οργανισμού αλληλένδετου με το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο και
το γεωπολιτικό περιβάλλον που το περιβάλλει. Στην Κύπρο
η παρούσα έρευνα αποτελεί μια προσπάθεια από τις πολλές
που καλό θα ήταν να γίνουν για να περάσουν τα σωστά μηνύματα στα κέντρα λήψης απόφασης έτσι ώστε η ένταξη θεμάτων διαχείρισης κρίσεων στα προγράμματα εκπαίδευσης
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των διευθυντικών στελεχών των σχολικών μονάδων της Κύπρου να ενταθεί, να συστηματοποιηθεί και να ξεφύγει από
το εμβρυικό στάδιο που βρίσκεται σήμερα.
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Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Επιμόρφωσης
των Εκπαιδευτικών για Βελτίωση της Διδασκαλίας
και των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Δρ. Παναγιώτης Αντωνίου
Λέκτορας Εκπαιδευτικής Διοίκησης Faculty of Education, of Cambridge, UK
1. Εισαγωγή – Σημασία της Επαγγελματικής Ανάπτυξης
εκπαίδευση και η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών αποτελούν βασικούς μηχανισμούς βελτίωσης της ποιότητας διδασκαλίας και γενικότερα της
αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών συστημάτων (Hargreaves, 1994· Day, 1999). Παρόμοιες απόψεις υποστηρίζονται τόσο από την Επιτροπή για την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση (2004) όσο και από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου (2008). Η συστηματική και μεθοδευμένη
προσπάθεια για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών δεν αναφέρεται μόνο στο επίπεδο του εκπαιδευτικού συστήματος αλλά και στο επίπεδο της σχολικής μονάδας, η οποία βρίσκεται
στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής πολιτικής και αποτελεί το
βασικό κύτταρο του εκπαιδευτικού συστήματος.

Η

Ως εκ τούτου, η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, αποτελεί ένα από τα βασικότερα ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ο εκπαιδευτικός ηγέτης, αφού δεν αποτελεί ένα
απλό οργανωτικό-διοικητικό ζήτημα, αλλά μια ουσιαστική
παράμετρο που μπορεί να συντελέσει στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου και των μαθησιακών αποτελεσμάτων.
Για αυτό και οι διαδικασίες παρώθησης, ανάπτυξης, επιμόρφωσης και στήριξης του εκπαιδευτικού προσωπικού αποτελούν κρίσιμα πεδία άσκησης της εσωτερικής εκπαιδευτικής
πολιτικής κάθε σχολικής μονάδας. Ιδιαίτερα ο ρόλος που
καλείται να διαδραματίσει ο διευθυντής της σχολικής μονάδας ως «εκπαιδευτικός ηγέτης» (instructional leader) είναι
ιδιαίτερα σημαντικός, αφού η αποτελεσματική παροχή επιμόρφωσης στους εκπαιδευτικούς αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της
σχολικής μονάδας (π.χ. Leithwood & Menzies,1998·
Hallinger & Hausman, 1994).
Παρά τη μεγάλη σημασία που αποδίδεται στον τομέα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, οι διαφορετικές προσεγγίσεις
που μπορούν να αξιοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς ηγέτες για την επαγγελματική στήριξη και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα διάφορα επίπεδα του εκπαιδευτικού συστήματος δεν έχουν διερευνηθεί επαρκώς (Cornford, 2002· McNamara, 1990). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία στον εν λόγω τομέα, φαίνεται να έχουν επικρατήσει
δύο διαφορετικές και ως επί το πλείστον αντικρουόμενες
προσεγγίσεις: Η ολιστική προσέγγιση (Holistic approach) και
η προσέγγιση επιμόρφωσης στη βάση μεμονωμένων διδακτικών δεξιοτήτων (Competency-based approach).
2. Κύριες Προσεγγίσεις Επαγγελματικής Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών
Σύμφωνα με την ολιστική προσέγγιση (Schon, 1987· Zeichner

& Liston, 1996) οι εκπαιδευτικοί εμπλέκονται σε δραστηριότητες κριτικού αναστοχασμού επί όλου του φάσματος των διδακτικών ικανοτήτων και ενθαρρύνονται στο να δουν κριτικά
το ρόλο τους αναπτύσσοντας παράλληλα σχέδια δράσης που
αποσκοπούν στη βελτίωσή τους σε τομείς που οι ίδιοι θεωρούν σημαντικούς. Η εφαρμογή της προσέγγισης αυτής οδηγεί στη δημιουργία του «αισθήματος του ανήκειν» στους εκπαιδευτικούς, γεγονός που ενθαρρύνει την ουσιαστική εμπλοκή τους στα προγράμματα βελτίωσης (Fullan, 2001). Αντίθετα, σύμφωνα με την προσέγγιση επιμόρφωσης στη βάση
μεμονωμένων διδακτικών δεξιοτήτων (Houston, 1988) η επιμόρφωση είναι αποτελεσματική όταν έχει προκαθορισμένο
και ξεκάθαρο περιεχόμενο το οποίο αναφέρεται σε συγκεκριμένες κάθε φορά δεξιότητες διδασκαλίας.
Παρά το μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων σχετικά με τα προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, μετανάλυση
ερευνών που έχει διεξαχθεί πρόσφατα (Cochran-Smith &
Zeichner, 2005) φανερώνει πως και οι δύο προσεγγίσεις
έχουν δεχθεί κριτική σε θεωρητικό επίπεδο ενώ την ίδια
στιγμή η αποτελεσματικότητά τους δεν έχει διερευνηθεί
επαρκώς. Συγκεκριμένα, η συντριπτική πλειοψηφία των
ερευνών στηρίζεται σε περιπτωσιακές μελέτες ή σε έρευνες
επισκόπησης οι οποίες μεθοδολογικά δεν είναι σε θέση να
εντοπίσουν τον πραγματικό βαθμό επίδρασης των προσεγγίσεων επιμόρφωσης στην επαγγελματική βελτίωση των εκπαιδευτικών και στα μαθησιακά αποτελέσματα.
3. Δυναμική Ενδιάμεση Προσέγγιση Επιμόρφωσης
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια και λαμβάνοντας υπόψη τις αδυναμίες και την κριτική που ασκήθηκε στις δύο κυρίαρχες
προσεγγίσεις, η έρευνα αυτή έχει αναπτύξει μια καινοτόμο
προσέγγιση επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών,
τη Δυναμική Ενδιάμεση Προσέγγιση Επιμόρφωσης (Dynamic
Integrated Approach). Η ανάπτυξη της προσέγγισης αυτής
στηρίχθηκε σε προηγούμενα ερευνητικά πορίσματα σύμφωνα με τα οποία οι διδακτικές δεξιότητες που περιλαμβάνονται στο Δυναμικό Μοντέλο Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας (ΔΜΕΑ) (Creemers & Kyriakides, 2008) μπορούν
να ομαδοποιηθούν σε πέντε επίπεδα / στάδια. Τα στάδια
αυτά είναι ιεραρχικά δομημένα ως προς το βαθμό δυσκολίας τους και έχουν βρεθεί να σχετίζονται με αντίστοιχη
πρόοδο στα μαθησιακά αποτελέσματα, δηλαδή οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται σε ένα υψηλότερο στάδιο διδακτικών δεξιοτήτων είναι πιο αποτελεσματικοί από αυτούς που
βρίσκονται σε ένα χαμηλότερο στάδιο. Οι διαφορές αυτές
εντοπίστηκαν τόσο στο γνωστικό όσο και στο συναισθηματικό τομέα (Kyriakides, Creemers & Antoniou, 2009).
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Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί πως η αναγνώριση
της λειτουργίας διαφορετικών επιπέδων/αναπτυξιακών
σταδίων των εκπαιδευτικών έχει υποστηριχθεί τόσο από
πολλούς ερευνητές (π.χ. Dreyfus & Dreyfus, 1986· FeimanNemser & Remillard, 1996), όσο και από τo Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου (2008). Παρ’ όλα αυτά, μέχρι στιγμής η περιγραφή των προτεινόμενων σταδίων είναι
γενική και αόριστη, και ως εκ τούτου δε συμβάλλει στην
ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης που να ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες επαγγελματικές ανάγκες των εκπαιδευτικών.
Είναι επίσης σημαντικό να επισημανθεί πως η Δυναμική Ενδιάμεση Προσέγγιση τοποθετείται μεταξύ των δύο κυρίαρχων προσεγγίσεων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και
αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των κύριων αδυναμιών που
προκύπτουν από την εφαρμογή τους. Συγκεκριμένα, η Δυναμική διάσταση της προσέγγισης αυτής στηρίζεται στο γεγονός πως το περιεχόμενό της απορρέει από την ομαδοποίηση των διδακτικών δεξιοτήτων του ΔΜΕΑ και διαφοροποιείται ανάλογα ώστε να ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένες
προτεραιότητες βελτίωσης και διδακτικές αδυναμίες που
παρουσιάζουν οι εκπαιδευτικοί σε κάθε στάδιο διδακτικών
δεξιοτήτων. Αντίστοιχα, η Ενδιάμεση διάσταση της προσέγγισης αυτής στηρίζεται στο γεγονός πως ενώ το περιεχόμενό της στηρίζεται σε ομαδοποιήσεις διδακτικών δεξιοτήτων
που σύμφωνα με την έρευνα εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας συνδέονται με πρόοδο στα μαθησιακά αποτελέσματα, την ίδια στιγμή οι εκπαιδευτικοί εμπλέκονται συστηματικά σε διαδικασίες κριτικού αναστοχασμού αξιοποιώντας ταυτόχρονα τις δικές τους εμπειρίες και αντιλήψεις επί
των δεξιοτήτων αυτών.
4. Σκοπός και Μεθοδολογία της έρευνας
Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η έρευνα αποσκοπεί
στην πειραματική εφαρμογή και σύγκριση της Ολιστικής και
της Δυναμικής Ενδιάμεσης Προσέγγισης Επιμόρφωσης με
στόχο τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας κάθε προσέγγισης στη βελτίωση των διδακτικών δεξιοτήτων και των
μαθησιακών αποτελεσμάτων. Ο ερευνητικός σχεδιασμός
στηρίχθηκε σε πρότυπα πειραματικής έρευνας με τυχαία
κατανομή των εκπαιδευτικών του ιδίου σταδίου διδακτικών
δεξιοτήτων στις πειραματικές ομάδες της έρευνας (group
randomization experimental design).
Συγκεκριμένα, κατά την πρώτη φάση της έρευνας αξιολογήθηκαν οι διδακτικές δεξιότητες των 130 εκπαιδευτικών που
συμμετείχαν στην έρευνα μέσω παρακολουθήσεων διδασκαλίας στις τάξεις. Χρησιμοποιήθηκαν τρία έντυπα παρατήρησης διδασκαλίας, ένα υψηλής και δύο χαμηλής επαγωγικής λειτουργίας. Η εγκυρότητα των εργαλείων αυτών εξετάστηκε σε προηγούμενες έρευνες (Kyriakides, 2005· Creemers & Kyriakides, 2008). Για κάθε κλίμακα των τριών εντύπων παρακολούθησης διδασκαλίας ο δείκτης αξιοπιστίας
(alpha reliability coefficient) ήταν μεγαλύτερος από 0.83,
ενώ ο δείκτης εσωτερικής αξιοπιστίας μεταξύ διαφορετικών
παρατηρητών (inter-rater reliability) ήταν μεγαλύτερος από
0.81. Επιπλέον, κατά τη φάση αυτή έγινε η αρχική αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών στα Μαθηματικά με δοκίμια που αξιολογούν τις
γνώσεις και δεξιότητες των μαθητών στα Μαθηματικά αυτά
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όπως προσδιορίζονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα σπουδών της Κύπρου (Υπουργείο Παιδείας, 1994). Χορηγήθηκε
επίσης ερωτηματολόγιο στους μαθητές με σκοπό τη συλλογή δεδομένων για τα προσωπικά τους χαρακτηριστικά (π.χ.
φύλο, ΚΟΕ, πολιτισμικό κεφάλαιο), καθώς και για άλλα χαρακτηριστικά τα οποία σχετίζονται με την επίδοσή τους όπως
είναι ο χρόνος που αφιερώνουν για την κατ’ οίκον εργασία
τους και το κατά πόσον παρακολουθούν φροντιστηριακά
μαθήματα.
Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των διδακτικών τους δεξιοτήτων, οι εκπαιδευτικοί ομαδοποιήθηκαν σε
πέντε στάδια διδακτικών δεξιοτήτων όπως αυτά προέκυψαν και από προηγούμενες έρευνες (Kyriakides, Creemers &
Antoniou, 2009· Antoniou & Kyriakides, υπό έκδοση). Ακολούθως, οι εκπαιδευτικοί που σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των διδακτικών τους δεξιοτήτων βρέθηκαν να ανήκουν στο ίδιο στάδιο κατανεμήθηκαν με τυχαίο τρόπο σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα κάθε σταδίου
συμμετείχε στο επιμορφωτικό πρόγραμμα με βάση τη Δυναμική Ενδιάμεση Προσέγγιση Επιμόρφωσης. Συγκεκριμένα, για τις ομάδες αυτές αναπτύχθηκε έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό το οποίο ανταποκρινόταν στις συγκεκριμένες διδακτικές δεξιότητες του αναπτυξιακού τους σταδίου
και διασαφηνίστηκε η περιοχή δράσης της κάθε ομάδας.
Με τη στήριξη της ερευνητικής ομάδας, κάθε εκπαιδευτικός
ετοίμασε το δικό του σχέδιο δράσης για βελτίωση των διδακτικών δεξιοτήτων που εμπίπτουν στο αναπτυξιακό του
στάδιο. Η δεύτερη ομάδα εκπαιδευτικών σε κάθε στάδιο
συμμετείχε στο επιμορφωτικό πρόγραμμα με βάση την Ολιστική Προσέγγιση Επιμόρφωσης. Στους εκπαιδευτικούς αυτούς δε δόθηκε ξεκάθαρη κατεύθυνση ως προς το πού θα
έπρεπε να εστιάσουν την προσπάθειά τους για βελτίωση.
Ως εκ τούτου, ήταν ελεύθεροι να συζητήσουν στην ομάδα
τους και να αναστοχαστούν ως προς τα προβλήματα και τις
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και να αποφασίσουν μόνοι
τους την περιοχή δράσης τους. Με την καθοδήγηση των μελών της ερευνητικής ομάδας κάθε εκπαιδευτικός ανέπτυξε
το δικό του σχέδιο δράσης. Τα επιμορφωτικά – παρεμβατικά προγράμματα όλων των πειραματικών ομάδων και για
τις δύο προσεγγίσεις υλοποιήθηκαν σε οκτώ μηνιαίες συναντήσεις. Στο χρονικό διάστημα μεταξύ των συναντήσεων
οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να εφαρμόσουν τις δραστηριότητες που κατέγραψαν στο σχέδιο δράσης τους στην
τάξη, να αναστοχαστούν επί της αποτελεσματικότητας των
δραστηριοτήτων αυτών και να βελτιώσουν τα σχέδια δράσης τους.
Στην τελευταία φάση της έρευνας, διεξήχθη η τελική αξιολόγηση των διδακτικών δεξιοτήτων καθώς και η τελική
αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών στα Μαθηματικά.
Αξίζει να σημειωθεί πως με αξιοποίηση της σύγχρονης θεωρίας μέτρησης (item response theory) έγινε εξίσωση όλων
των αρχικών και τελικών δοκιμίων που χορηγήθηκαν στους
μαθητές, ώστε να διαφανεί η πραγματική πρόοδος που σημειώθηκε.
5. Αποτελέσματα
Η ανάλυση των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν αποσκοπούσε στη σύγκριση της αποτελεσματικότητας των δύο
προσεγγίσεων ως προς: (α) τη βελτίωση των διδακτικών δε-
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ξιοτήτων των εκπαιδευτικών και (β) την πρόοδο στην επίδοση των μαθητών τους. Τα αποτελέσματα κάθε ανάλυσης παρουσιάζονται ξεχωριστά πιο κάτω.
5.1 Αποτελέσματα σχετικά με τις διδακτικές δεξιότητες
Τα δεδομένα που αφορούσαν στην ποιότητα διδασκαλίας
(διδακτικές δεξιότητες) αναλύθηκαν με αξιοποίηση του
μοντέλου Rasch και ακολούθως με χρήση της διαδικασίας
εντοπισμού «pattern clustering in measurement designs»
(Marcoulides & Drezner, 1999). Αρχικά, στόχος της ανάλυσης ήταν να διερευνηθεί ο βαθμός στον οποίο οι βαθμολογίες που είχαν υπολογιστεί (και αντιστοιχούσαν σε κάθε μια
διδακτική δεξιότητα) μπορούσαν να ενταχθούν – ιεραρχηθούν σε μια κοινή κλίμακα ως προς το βαθμό δυσκολίας
τους (Bond & Fox, 2001). Η ανάλυση τόσο των αρχικών όσο
και των τελικών μετρήσεων της ποιότητας διδασκαλίας κατέδειξε πως οι διδακτικές δεξιότητες, όπως και όλοι οι εκπαιδευτικοί, μπορούσαν να σχηματίσουν κοινή κλίμακα. Οι
δείκτες δυσκολίας των εκπαιδευτικών κυμαίνονταν από 2.96 μέχρι 3.04 logits ενώ οι δείκτες δυσκολίες των διδακτικών δεξιοτήτων κυμαίνονταν από -2.69 μέχρι 3.05 logits.
Επιπλέον, οι δείκτες διάκρισης των εκπαιδευτικών και των
διδακτικών δεξιοτήτων (indices of persons and of teaching
skills separation) ήταν μεγαλύτεροι από 0.93 και κρίνονται
ως πολύ ικανοποιητικοί.
Το επόμενο βήμα της στατιστικής ανάλυσης αφορούσε στη
διερεύνηση του βαθμού στον οποίο οι διδακτικές δεξιότητες μπορούσαν συστηματικά να ομαδοποιηθούν σε επίπεδα ως προς το βαθμό δυσκολίας τους. Για το σκοπό αυτό
έγινε χρήση της διαδικασίας «pattern clustering» η οποία
αναπτύχθηκε από τους Marcoulides και Drezner (1999). Η
διαδικασία αυτή επιτρέπει την ομαδοποίηση των μετρήσεων σε ομάδες (constituent groups /clusters) με τρόπο ώστε
τα στοιχεία της κάθε ομάδας να έχουν σχετικά όμοιο δείκτη
δυσκολίας. Η εφαρμογή της διαδικασίας αυτής τόσο επί των
αρχικών όσο και επί των τελικών μετρήσεων για την ομαδοποίηση των διδακτικών δεξιοτήτων ως προς το δείκτη δυσκολίας τους κατέδειξε πως οι διδακτικές δεξιότητες μπορούσαν να ομαδοποιηθούν στα ίδια πέντε επίπεδα που
προέκυψαν από προηγούμενες έρευνες (Kyriakides et al.,
2009· Antoniou & Kyriakides, 2011).
Ακολούθως, για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας κάθε
προσέγγισης επιμόρφωσης ως προς τη βελτίωση των διδακτικών δεξιοτήτων έγινε σύγκριση των αρχικών και των τελικών μετρήσεων για κάθε πειραματική ομάδα. Η σύγκριση
αυτή κατέδειξε πως οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στη
Δυναμική Ενδιάμεση Προσέγγιση σημείωσαν στατιστικά σημαντική βελτίωση στις διδακτικές τους δεξιότητες (t=4.14,
df=64, p<.001). Μάλιστα, 21 από τους 65 εκπαιδευτικούς
που συμμετείχαν στη Δυναμική Ενδιάμεση Προσέγγιση σημείωσαν τέτοια βελτίωση στις διδακτικές τους δεξιότητες
που τους επέτρεψε να μετακινηθούν στο επόμενο αναπτυξιακό στάδιο. Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν
στην ολιστική προσέγγιση επιμόρφωσης δε σημείωσαν στατιστικά σημαντική βελτίωση (t=0.87, df=64, p=0.38).
5.2. Αποτελέσματα σχετικά με τα μαθησιακά αποτελέσματα
Για τον εντοπισμό της επίδρασης των προγραμμάτων επι-
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μόρφωσης στην επίδοση των μαθητών, αξιοποιήθηκαν τεχνικές πολύ-επίπεδης ανάλυσης με χρήση του λογισμικού
MLwiN. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης παρουσιάζονται
στον Πίνακα 1 (σελίδα 11).
Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε στον Πίνακα 1, στο
πρώτο μοντέλο οι μεταβλητές του συγκειμένου σε κάθε επίπεδο καθώς και οι μεταβλητές που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών προστέθηκαν στο μηδενικό
μοντέλο. Οι ακόλουθες παρατηρήσεις προκύπτουν από τα
στοιχεία της τρίτης στήλης του Πίνακα 1. Πρώτον, το 1ο μοντέλο ερμήνευσε 23.4% της όλης διασποράς, η περισσότερη από την οποία εδραζόταν στο επίπεδο του μαθητή. Ο
έλεγχος με το στατιστικό κριτήριο X2 έδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ του μηδενικού και του 1ου μοντέλου (p<.001). Δεύτερον, οι επιδράσεις όλων των μεταβλητών που αναφέρονται σε χαρακτηριστικά των μαθητών
(δηλ. ΚΟΕ, αρχική επίδοση, φύλο) είχαν σημαντική επίδραση στα μαθησιακά αποτελέσματα. Η μεταβλητή αρχική επίδοση στα μαθηματικά είχε τη σημαντικότερη επίδραση στην
επίδοση των μαθητών στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Επίσης, η μεταβλητή αυτή ήταν η μόνη μεταβλητή που είχε
στατιστικά σημαντική επίδραση στην επίδοση των μαθητών, όταν γινόταν αναγωγή της είτε στο επίπεδο της τάξης
είτε στο επίπεδο του σχολείου. Τέλος, τα χρόνια υπηρεσίας
φαίνεται στο σημείο αυτό να ασκούν σημαντική επίδραση
στα μαθησιακά αποτελέσματα.
Στο 2ο μοντέλο, οι ερμηνευτικές μεταβλητές που αφορούν
τις ευκαιρίες μάθησης που παρέχονται στους μαθητές προστέθηκαν στο 1ο μοντέλο. Ο χρόνος που αφιερώνουν οι μαθητές για την κατ΄οίκον εργασία τους βρέθηκε να έχει στατιστικά σημαντική επίδραση στα μαθησιακά αποτελέσματα.
Ακολούθως, στο 3ο μοντέλο διερευνήθηκε η επίδραση της
ποιότητας διδασκαλίας στα μαθησιακά αποτελέσματα. Μιας
και οι εκπαιδευτικοί κατανεμήθηκαν σε τέσσερις ομάδες,
σύμφωνα με τις διδακτικές τους δεξιότητες, εξετάστηκε κατά πόσον η κατανομή αυτή μπορούσε να ερμηνεύσει αποκλίσεις στα μαθησιακά αποτελέσματα. Για το σκοπό αυτό οι
εκπαιδευτικοί του τρίτου σταδίου θεωρήθηκαν ως ομάδα
αναφοράς (reference group) και τρεις ψευδομεταβλητές
(dummy variables) προστέθηκαν στο δεύτερο μοντέλο. Το
στάδιο διδακτικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών βρέθηκε
να έχει στατιστικά σημαντική επίδραση στα μαθησιακά
αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, οι μαθητές των εκπαιδευτικών που βρίσκονταν στο πρώτο στάδιο σημείωσαν τη μικρότερη πρόοδο, ενώ οι μαθητές των εκπαιδευτικών που
βρίσκονταν στο τέταρτο στάδιο σημείωσαν μεγαλύτερη
πρόοδο σε σχέση με τους μαθητές των οποίων οι εκπαιδευτικοί βρίσκονταν στα πρώτα τρία στάδια διδακτικών δεξιοτήτων. Αξίζει να σημειωθεί πως με την προσθήκη των μεταβλητών που σχετίζονται με την ποιότητα της διδασκαλίας, η
επίδραση των χρόνων υπηρεσίας των εκπαιδευτικών δεν
ήταν πλέον στατιστικά σημαντική. Το γεγονός αυτό μπορεί
να αποδοθεί στη στενή συσχέτιση (multicollinearity) που
φαίνεται να υπάρχει μεταξύ των χρόνων υπηρεσίας και του
σταδίου διδακτικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών. Στο 4ο
μοντέλο εξετάστηκε η επίδραση στα μαθησιακά αποτελέσματα της κάθε προσέγγισης επιμόρφωσης. Όπως φαίνεται
στον Πίνακα 1 οι εκπαιδευτικοί που χρησιμοποίησαν τη Δυναμική Ενδιάμεση Προσέγγιση Επιμόρφωσης ήταν πιο απο-
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Χρόνος για κατ’ οίκον εργασία

Στάδιο 1

τελεσματικοί από αυτούς που χρησιμοποίησαν την Ολιστική Προσέγγιση. Τέλος, στο 5ο μοντέλο διερευνήθηκε η επίδραση που έχει η μετακίνηση των εκπαιδευτικών σε επόμενο στάδιο διδακτικών δεξιοτήτων. Όπως αναφέρθηκε και
πιο πάνω, 21 από τους 65 εκπαιδευτικούς που χρησιμοποίησαν τη Δυναμική Ενδιάμεση Προσέγγιση σημείωσαν τέτοια πρόοδο στις διδακτικές τους δεξιότητες που τους επέ-

τρεψε να μετακινηθούν σε υψηλότερο στάδιο. Η επίδραση
της μετακίνησης αυτής στα μαθησιακά αποτελέσματα βρέθηκε να είναι στατιστικά σημαντική. Μπορούμε τέλος να
παρατηρήσουμε πως το 5ο μοντέλο ερμηνεύει πέραν του
50% της διασποράς στο επίπεδο του εκπαιδευτικού (δηλαδή 9.7% από το 18.5% της συνολικής διασποράς).
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6. Συζήτηση – Εισηγήσεις για χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής
Τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν εγκυροποιήσει την
ομαδοποίηση των εκπαιδευτικών στα πέντε στάδια διδακτικών δεξιοτήτων, με βάση τόσο την αρχική όσο και την τελική αξιολόγηση των διδακτικών τους δεξιοτήτων καθώς και
τη σύνδεση των σταδίων αυτών με τα μαθησιακά αποτελέσματα. Επιπλέον, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η Δυναμική Ενδιάμεση Προσέγγιση Επιμόρφωσης είναι
πιο αποτελεσματική σε σχέση με την Ολιστική Προσέγγιση
Επιμόρφωσης ως προς τη βελτίωση τόσο των διδακτικών
δεξιοτήτων όσο και των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Επίσης, η έρευνα αυτή κατέδειξε πως οι διδακτικές δεξιότητες
των εκπαιδευτικών αναπτύσσονται σταδιακά και η μετακίνηση των εκπαιδευτικών στο αμέσως επόμενο στάδιο διδακτικών δεξιοτήτων γίνεται βαθμιαία και απαιτεί συστηματική προσπάθεια και αποτελεσματική επιμόρφωση η οποία
θα πρέπει να συνδέεται με την καθημερινή διδακτική πράξη. Η μετακίνηση των εκπαιδευτικών στο επόμενο στάδιο
διδακτικών δεξιοτήτων βρέθηκε επίσης να σχετίζεται με σημαντική βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.
Τα πιο πάνω αποτελέσματα καταδεικνύουν την ανάγκη ανάπτυξης επιμορφωτικών προγραμμάτων, με διαφοροποιημένο
περιεχόμενο, ανάλογα με τις προτεραιότητες βελτίωσης και
τις αδυναμίες διαφορετικών ομάδων εκπαιδευτικών όπως αυτές καθορίζονται από το στάδιο ανάπτυξης των διδακτικών
τους δεξιοτήτων. Η θέση αυτή υποστηρίζεται και από τους
Cochran-Smith και Zeichner (2005), οι οποίοι ισχυρίζονται
πως η προσπάθεια επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών θα πρέπει να στοχεύει στη βελτίωση συγκεκριμένων αδυναμιών και
επαγγελματικών αναγκών των ίδιων των εκπαιδευτικών.
Η έρευνα έχει επίσης καταδείξει τη σημαντικότητα ανάπτυξης ενός μηχανισμού αρχικής/διαμορφωτικής αξιολόγησης
των διδακτικών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών, και τη σύνδεσή του με την επιλογή συγκεκριμένων επιμορφωτικών
προγραμμάτων, που ως προς το περιεχόμενό τους να ανταποκρίνονται στις προτεραιότητες που διαφαίνονται τόσο
από τα αποτελέσματα της αρχικής αξιολόγησης όσο και από
τις προτεραιότητες του σχολικού οργανισμού ή εκπαιδευτικού συστήματος γενικότερα. Η ανάπτυξη ενός τέτοιου μηχανισμού αξιολόγησης μπορεί να βοηθήσει τόσο τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, στην προσπάθεια τους για αυτοαξιολόγηση και βελτίωση, όσο και τη διευθυντική ομάδα των
σχολικών μονάδων η οποία είναι υπεύθυνη για την επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προσωπικού στο σχολείο τους.
Επιπλέον, ως προς το περιεχόμενο των προγραμμάτων επιμόρφωσης, η ομαδοποίηση των διδακτικών δεξιοτήτων του
ΔΜΕΑ σε στάδια τα οποία περιγράφονται με σαφήνεια, υποστηρίζει τη θέση πως το περιεχόμενο της επιμόρφωσης των
εκπαιδευτικών πρέπει να αποτελείται από συνδυασμούς
συγκεκριμένων διδακτικών δεξιοτήτων και όχι από απομονωμένες διδακτικές δεξιότητες. Η θέση αυτή μπορεί να εκληφθεί και ως επιχείρημα εναντίον της ακραίας χρήσης της
προσέγγισης επιμόρφωσης στη βάση μεμονωμένων δεξιοτήτων (Competency- based approach) αλλά και ως επιχείρημα εναντίον της ολιστικής προσέγγισης (Holistic approach)
σύμφωνα με την οποία η βελτίωση της αποτελεσματικότη-
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τας των εκπαιδευτικών μπορεί να επιτευχθεί μέσω του κριτικού αναστοχασμού επί των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών
και επί του συνόλου των διδακτικών δεξιοτήτων.
Τα αποτελέσματα της έρευνας τονίζουν επίσης τη σημασία
ανάπτυξης πολιτικής αναφορικά με την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών τόσο στο μακρο-επίπεδο όσο και
στο μικρο- επίπεδο. Η ανάπτυξη μιας τέτοιας πολιτικής, η
οποία να στηρίζεται σε εμπειρικά δεδομένα, ιδιαίτερα στο
επίπεδο της σχολικής μονάδας μπορεί να συμβάλει στις
προσπάθειες για βελτίωση των μαθησιακών επιπέδων. Για
παράδειγμα, οι Blase και Kirby (2000) σε μετα-ανάλυση
ερευνών που διεξήγαγαν, εντόπισαν ως ένα καθοριστικό
παράγοντα εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας τη συστηματική, κατευθυνόμενη και προγραμματισμένη ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα πλαίσια ενός «μανθάνοντα οργανισμού». Η ανάγκη για βελτίωση του βαθμού
στον οποίο η διευθυντική ομάδα κάθε σχολικής μονάδας
εφαρμόζει αποτελεσματικά διαδικασίες εντοπισμού των
επαγγελματικών αναγκών των εκπαιδευτικών, με στόχο την
παροχή κατάλληλης στήριξης, έχει υποστηριχθεί και από
άλλους ερευνητές στον ελληνικό χώρο. Συγκεκριμένα, πορίσματα ερευνών σχετικά με τις απόψεις των εκπαιδευτικών
ως προς την αποτελεσματικότητα των διευθυντών τους
έχουν καταδείξει πως ένας τομέας στον οποίο οι διευθυντές
χρειάζονται σημαντική βελτίωση είναι και η παροχή κατάλληλης επαγγελματικής στήριξης και επιμόρφωσης στους εκπαιδευτικούς του σχολείου τους (π.χ. Πασιαρδής, 2004).
Τέλος, τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να συμβάλουν στην ενθάρρυνση της ερευνητικής κοινότητας να επαναξιολογήσει τη σχέση μεταξύ της έρευνας για τον αποτελεσματικό εκπαιδευτικό και της έρευνας για την επαγγελματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με τον Gage
(1978), οι δύο αυτές ερευνητικές περιοχές έχουν ακολουθήσει ξεχωριστή και ανεξάρτητη πορεία χωρίς ιδιαίτερες αναφορές μεταξύ τους. Ως εκ τούτου, περισσότερες έρευνες
μπορούν να διεξαχθούν με στόχο την αξιοποίηση των πορισμάτων της έρευνας για τον αποτελεσματικό εκπαιδευτικό
στην έρευνα για την εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Μια τέτοια μπορεί να οδηγήσει σε αμοιβαίο όφελος και για τις δύο ερευνητικές περιοχές. Συγκεκριμένα, η
έρευνα για την επαγγελματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μπορεί να επεκτείνει την ερευνητική της ατζέντα λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση των διάφορων προγραμμάτων
επιμόρφωσης στα μαθησιακά αποτελέσματα, ενώ από την
άλλη η έρευνα εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας μπορεί
να διερευνήσει περαιτέρω το βαθμό στον οποίο τα θεωρητικά μοντέλα της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας μπορούν να αξιοποιηθούν για σκοπούς βελτίωσης της εκπαίδευσης. Με αυτό τον τρόπο, θα καταστεί δυνατή η σύσφιξη των
σχέσεων μεταξύ της έρευνας και της ανάπτυξης πολιτικής
που να στηρίζεται τόσο σε ένα στέρεο θεωρητικό υπόβαθρ,
όσο και σε εμπειρικά δεδομένα με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης.
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Πλάνα από πρόσφατη εκδήλωση του ΚΟΕΔ

Στις 22 Μαρτίου 2012 σε εκδήλωση του ΚΟΕΔ φιλοξενήθηκε η Δρ. Maja Lanas μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Τμήμα Εκπαίδευσης του
Πανεπιστημίου Oulu της Φινλανδίας. Φίλοι και μέλη του ΚΟΕΔ που παρακολούθησαν τη διάλεξη της δόκτορος Lanas με θέμα “What is
Behind Finnish School Achievement?” είχαν την ευκαιρία να συνειδητοποιήσουν την ουσία του επιτυχημένου φινλανδικού εκπαιδευτικού
συστήματος.
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O Καινοτόμος Ηγέτης στην Εκπαίδευση
Ελένη Κτίστη
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σ

την παγκοσμιοποιημένη εποχή που
ζούμε, η δημιουργία πολιτών με οικουμενική συνείδηση αποτελεί μια
πρόκληση για τα εκπαιδευτικά συστήματα,
που καλούνται να προβούν σε άμεση αναθεώρηση και επαναπροσανατολισμό των
σκοπών και των στόχων της παιδείας. Για
το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση ο ΟΟΣΑ
η UNESCO και άλλοι διεθνείς οργανισμοί
τονίζουν την ανάγκη για την ενίσχυση του
παιδαγωγικού ρόλου του σχολείου, και τη
σύνδεσή του με την αγορά εργασίας. (Καρατζιά, 2002). Γίνεται φανερό λοιπόν πως
το σχολείο είναι υποχρεωμένο να αλλάξει,
ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις
απατήσεις του καινούριου του ρόλου. Και
σίγουρα το σχολείο του μέλλοντος θα είναι
σε πολλά σημεία διαφορετικό από αυτό
του παρελθόντος. «Περισσότερο, όμως, απ’
όλα έχει ανάγκη από έμψυχο δυναμικό που
να εμπνέεται από το όραμα μιας καλύτερης
κοινωνίας, να είναι φορέας νέων ιδεών και να
διαθέτει την γνώση και την εμπειρία που
απαιτούνται για την αλλαγή του περιεχομένου και της λειτουργίας της εκπαίδευσης.»
(Κασσωτάκης στο Αγγελίδης & Μαυροειδής, 2004, σ. xxiv).
Η αλλαγή λοιπόν θεωρείται σημαντικό
στοιχείο για την επιβίωση και την ανάπτυξη του οποιουδήποτε οργανισμού συμπεριλαμβανομένου και του εκπαιδευτικού
(Πασιαρδής, 2007).
1. Η αλλαγή και ο ρόλος του ηγέτη στα
πλαίσια ενός συγκεντρωτικού εκπαιδευτικού συστήματος.
Στα συγκεντρωτικά εκπαιδευτικά συστήματα μια κεντρική αρχή (το Υπουργείο Παιδείας, συνήθως) είναι αυτή που καθορίζει
τα αναλυτικά προγράμματα, τα διδακτικά
βιβλία, και τα μέσα γενικά που θεωρούνται
απαραίτητα για την παροχή εκπαίδευσης.
Υλικούς πόρους τα σχολεία λαμβάνουν και
από τις Σχολικές Εφορείες και σε κάποιες
περιπτώσεις ενισχύονται από τους Συνδέσμους Γονέων. Τα σχολεία διοικούνται
απευθείας μέσω των επιθεωρητών και των
διευθυντών, από τους οποίους οι τελευταίοι έχουν πολύ μικρότερη ευθύνη σε σύγκριση με άλλα εκπαιδευτικά συστήματα
(Αγγελίδης, 2004). Τις περισσότερες φορές
οι αλλαγές εκπορεύονται από πάνω προς
τα κάτω (top-down διαδικασία) μετά από
τις εισηγήσεις κάποιων «αυθεντιών» του
Υπουργείου Παιδείας. Ο Lavelle (1984)
αναφέρει πως οι καινοτομίες που επιτυγχάνουν είναι αυτές που εισάγονται από
την ίδια τη σχολική μονάδα, αφού τις θεωρεί αναγκαίες, και πως το κλειδί της επιτυχίας βρίσκεται στη μικροδυναμική του

σχολείου. Όπως επισημαίνει ο Μαυρογιώργος (1999β), οι αλλαγές και οι καινοτομίες στην εκπαίδευση δεν μπορούν να
προχωρήσουν, αν αυτές δεν έχουν γίνει
πρωτίστως κατανοητές σε επίπεδο εκπαιδευτικής μονάδας. Προβάλλει επιτακτική η
ανάγκη να αντιμετωπίζεται η εκπαιδευτική
μονάδα ως φορέας που μπορεί να αποφασίζει και να διαμορφώνει, μέσα στο πλαίσιο μιας υφιστάμενης κεντρικής εκπαιδευτικής πολιτικής, την τοπική εκπαιδευτική
πολιτική, ώστε να είναι σε θέση να εξυπηρετεί, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τις
ανάγκες και τους σκοπούς της μικροκοινωνίας στην οποία βρίσκεται.
Ο εκπαιδευτικός, ως «γρανάζι», όπως χαρακτηριστικά τον αποκαλεί ο Παπακωνσταντίνου (2002), δηλαδή ζωντανό οργανικό εξάρτημα του σχολείου, που καλείται
πολύ συχνά να στηρίξει μεταρρυθμίσεις
και καινοτομίες πρέπει να εκτιμήσει και να
αξιοποιήσει την εμπειρία του, να σφυρηλατήσει σχέσεις συνεργασίας με τους συναδέλφους του και να πειραματιστεί με νέα
πράγματα. Η υπόθεση αυτονόμησης της
εκπαιδευτικής μονάδας απαιτεί συναίνεση,
αποδοχή και κοινωνικό διάλογο, διαφορετικά ελλοχεύει ο κίνδυνος μηχανιστικής και
παθητικής αποδοχής της κεντρικής εκπαιδευτικής πολιτικής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται (burn out, τεχνητή συνεργατικότητα,
υπερβολικός φόρτος εργασίας). Με τη
συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων στην
εκπαιδευτική διεργασία (εκπαιδευτικών,
διευθυντή, μαθητών, γονέων, τοπικών θεσμικών φορέων) μπορεί να αναδειχθεί ο
σημαντικότατος ρόλος της εκπαιδευτικής
μονάδας.
Σε ένα συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα, ο ρόλος της εκπαιδευτικής μονάδας περιορίζεται σε ρόλο «εφαρμοστή»
της κεντρικής εκπαιδευτικής πολιτικής . Η
εκπαιδευτική μονάδα δεν έχει τη δυνατότητα να αξιοποιεί την εμπειρία της, περιορίζεται αισθητά σε ό,τι αφορά θέματα ανάπτυξης καινοτόμου επαγγελματικής κουλτούρας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς για
διαμόρφωση νέων παιδαγωγικών προσεγγίσεων και διδακτικών μεθόδων και τέλος
παρατηρείται αδυναμία στην αντιμετώπιση των τοπικών αναγκών και ιδιαιτεροτήτων. Η διαπίστωση είναι πως υπάρχουν περιθώρια σχετικής αυτονομίας για κάθε εκπαιδευτική μονάδα ώστε να καλλιεργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την
πραγματοποίηση του οράματος της αποτελεσματικής εσωτερικής εκπαιδευτικής
πολιτικής. Αυτό μπορεί να προωθηθεί
πρωτίστως με την επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση του εκπαιδευτικού
προσωπικού, αλλά και μέσα από την ανάπτυξη συνεργασίας με γονείς, με τοπικούς

φορείς, αλλά και μεταξύ των εκπαιδευτικών ( Ρες, 2006). Είναι βέβαιο, λοιπόν, πως
στα πλαίσια της σχολικής αυτονομίας παρέχεται η δυνατότητα στην ίδια τη σχολική
μονάδα να αναπτύξει την πρωτοβουλία
για εισαγωγή και εφαρμογή μιας καινοτομίας. Φτάνει να βρεθεί το άτομο –ηγέτης, ο
διευθυντής ή απλά ένας εκπαιδευτικός,
που να είναι σε θέση να παρωθεί το προσωπικό, να έχει την ικανότητα να το επηρεάζει, ώστε να εργάζεται αποτελεσματικά
και να είναι ανοικτό σε αλλαγές και νεωτερισμούς. Σύμφωνα με τον Johnson et al.
(2005) το μάνατζμεντ της αλλαγής απαιτεί
από τους ηγέτες να έχουν ένα σημαντικά
μεγάλο εύρος ικανοτήτων. Και πρώτα να
έχουν πολιτικές ικανότητες διότι οι οργανισμοί είναι και κοινωνικά συστήματα, όπου
διακινούνται ιδέες. Σημαντική ακόμα είναι
και η αναλυτική ικανότητα. Ο υπεύθυνος
πρέπει να είναι σε θέση να αναλύει τις συνέπειες της αλλαγής τόσο σε επίπεδο εργασιακών διαδικασιών όσο και σε χρηματοοικονομικό. Το ίδιο σημαντικό θεωρείται η
ικανότητα της διαχείρισης της ανθρώπινης
συμπεριφοράς και επικοινωνίας. Μέρος
της δουλειάς του υπεύθυνου της αλλαγής
είναι να αφουγκράζεται τις διαφορετικές
απόψεις εφόσον ο κάθε εργαζόμενος βλέπει την αλλαγή από τη δική του οπτική γωνία, και εν συνεχεία να επιλύει τη διαμάχες
(Manouvelο, 2006).
Είναι φανερό λοιπόν πως οι ρόλοι του ηγέτη της αλλαγής είναι πολλαπλοί. Μπορεί να
συμβάλει στην εφαρμογή διαδικασιών, να
παρέχει λύσεις ή πράγμα πιο σπάνιο να καταστεί ένας καταλύτης (Havelock, 1970).
Οι Goleman., Boyatzis και Mckee, (2002) κάνοντας αναφορά στους τομείς της συναισθηματικής νοημοσύνης και στις σχετικές
με αυτούς δεξιότητες του ηγέτη, θεωρούν
τον ηγέτη ως καταλύτη αλλαγών που είναι
σε θέση δηλαδή να αναγνωρίσει την ανάγκη για αλλαγή, να αμφισβητήσει το υπάρχον καθεστώς και να προασπίσει την νέα
τάξη πραγμάτων. Συνηγορεί για μια αναγκαία αλλαγή ακόμα και όταν αντιμετωπίζει
αντιδράσεις χρησιμοποιώντας ισχυρά επιχειρήματα για να την υποστηρίξει. Ανακαλύπτει επίσης πρακτικούς τρόπους για ξεπέρασμα των εμποδίων προς αυτή την πορεία. Η ηγεσία, ως φορέας της αλλαγής, είναι αυτή που θα δημιουργήσει τα οράματα,
τις στρατηγικές και τις προκλήσεις και παράλληλα να καθοδηγεί και να προσφέρει
την υποστήριξη που θα ενθαρρύνει την
αλλαγή. Η αλλαγή σε έναν οποιοδήποτε
οργανισμό δεν έχει αρχή και τέλος. Αν o οργανισμός θέλει να παρακολουθήσει το καθημερινό γίγνεσθαι τότε πρέπει να έχει σαν
σκοπό την συνεχόμενη μεταμόρφωση μέσα από αλλεπάλληλες διαδικασίες.
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Ακόμα όμως, και ο πιο καινοτόμος ηγέτης
δεν μπορεί να διαφοροποιείται συνέχεια.
Μετά από κάθε αλλαγή, χρειάζεται κάποια
ψυχική αναζωογόνηση, να αφομοιώσει
την προηγούμενη αλλαγή για να μπορέσει
να προχωρήσει στο επόμενο πρόβλημα.
Αν και ορισμένα χαρακτηριστικά ενός οργανισμού παραμένουν αμετάβλητα ο ηγέτης έχει τη δυνατότητα να επικεντρωθεί σε
κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Μπορεί
να επιφέρει αλλαγή στη στρατηγική, στην
κουλτούρα, στη δομή, στις λειτουργίες,
στην τεχνολογία όπως και στη συμπεριφορά και τις ικανότητες των εργαζομένων
Κάνοντας λόγο για αλλαγή ενός οργανισμού, εκπαιδευτικού ή μη, συνήθως μιλάμε για αλλαγή της στρατηγικής του, της
αποστολή του στην κοινωνία και στα οράματά της. Ένα από τα σημαντικότερα
πράγματα που μπορεί να αλλάξει ο ηγέτης
και ίσως το δυσκολότερο είναι η συμπεριφορά και οι ικανότητες του ανθρώπινου
δυναμικού. Ορισμένες φορές οι ίδιοι οι εργαζόμενοι πρέπει να αλλάξουν. Συχνά,
στην εκπαίδευση χρησιμοποιούνται τεχνικές όπως οι διαλέξεις, τα σεμινάρια, οι
δειγματικές διδασκαλίες κ.α., σε νεοδιοριζόμενους και μη εκπαιδευτικούς, για να
βελτιώσουν τις ικανότητές τους και να γίνουν πιο αποδοτικοί στην εργασία τους.
Έχει αποδειχτεί από έρευνες πως και οι
ίδιοι οι ηγέτες μπορούν να εκπαιδευτούν,
ώστε να γίνουν καλύτεροι ηγέτες της αλλαγής. Με την εκπαίδευση μπορούν να γίνουν περισσότερο καθοδηγητικοί, χαρισματικοί και να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση.
Ολόκληρη η εργασία της κινητοποίησης
μέσα στον οργανισμό περνάει από τα χέρια πολλών μικρών ομάδων που κάθε μία
επικεντρώνεται στην επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων. Για την προσεκτική
διαχείριση των ομάδων αυτών χρειάζεται
ένα άτομο το οποίο από τη μια να απασχολείται με όλες τις ομάδες και από την άλλη
να διασφαλίζει τη συνεργασία μεταξύ των
ομάδων καθώς και την πρόοδό τους στην
όλη προσπάθεια της αλλαγής. O σχηματισμός κάθε ομάδας, πρέπει να είναι προσεκτικός και αντιπροσωπευτικός, ώστε η
γνώση που θα έχει η κάθε μια να μπορεί να
οδηγήσει σε μετρήσιμα αποτελέσματα και
κάθε απόφασή τους, να στηρίζεται πάνω
σε πραγματικά γεγονότα τα οποία γνωρίζουν τα ίδια τα άτομα λόγω προσωπικής
επαφής με το αντικείμενο.
Οδηγώντας κανείς τον οργανισμό στο
στρατηγικό στόχο πρέπει να λάβει υπόψη
του τις απαιτήσεις όσων βρίσκονται σε αυτόν (προσωπικό-μαθητές) ή όσων έρχονται
σε επαφή με τη σχολική μονάδα (γονείς,
κοινότητα, πολιτεία) οι οποίοι επηρεάζουν
τις καθημερινές αποφάσεις της διοίκησης.
O ρόλος του ηγέτη είναι να ξεκαθαρίσει σε
ποιο βαθμό θέλει να ικανοποιήσει καθένα
από αυτούς τους παράγοντες θέτοντας
τους ανάλογους στόχους.
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Πίσω από κάθε στρατηγικό στόχο και από
το βαθμό ικανοποίησης των παραγόντων,
βρίσκεται ένα ευρύτερο στρώμα από αξίες
και πιστεύω. Είναι καθήκον του ηγέτη να
εξασφαλίζει ότι είναι ξεκάθαρες και όχι
μπερδεμένες, ώστε να δημιουργούν προβλήματα. Οι αξίες ορίζουν από πριν τα
πρέπει και δεν πρέπει, το τι πρέπει και τι
δεν πρέπει να γίνει κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Είναι με λίγα λόγια μία απεικόνιση της κουλτούρας του οργανισμού.
Οι αξίες αυτές κρατούν τον οργανισμό
ενωμένο, είναι εκφράσεις της ίδιας της
προσωπικότητάς του, καθορίζουν την ελκυστικότητα προς το προσωπικό, τους πελάτες και σε όλους όσους έχουν κάποιο λόγο στην επιτυχή πορεία και αποτελεσματικότητα του οργανισμού.
Η εταιρεία KenBlachard (2006) μετά από
έρευνα που διεξήγαγε αλλά και εμπειρικά,
οδηγήθηκε στο συμπέρασμα πως ένας
από τους πρωταρχικούς λόγους που οι
προσπάθειες για αλλαγή αποτυγχάνουν είναι γιατί οι ηγέτες δεν εκλαμβάνουν την
αλλαγή από την οπτική του αποδέκτη. Καλεί στη συνέχεια τους ηγέτες να ασχοληθούν με τις ανησυχίες των ατόμων, όταν
τους ζητείται η αλλαγή. «Αν δε διατεθεί χρόνος για την αντιμετώπιση των ανησυχιών του
κάθε ατόμου, δε θα μπορέσετε να γενικεύσετε και να διατηρήσετε την ορμή που είναι
απαραίτητη για την επιτυχία της αλλαγής».
Ο Heller (1989) αναφερόμενος στις δραστηριότητες ενός καλού ηγέτη σε σχέση με
την αλλαγή, τονίζει πως πρέπει να θεωρεί
βασικό του καθήκον τη γένεση ιδεών από
άλλους ανθρώπους, να ενθαρρύνει τη δημιουργία μικρών καινοτόμων ομάδων, να
δημιουργεί ατμόσφαιρα μέσα από την
οποία να επικροτούνται νέες ιδέες, να ηγείται της διαδικασίας εφαρμογής των καινοτομιών να παρακολουθεί από κοντά τις
προσπάθειες και να επιτρέπει την εκκεντρική συμπεριφορά.
Οι αντιδράσεις των εκπαιδευτικών από την
εισαγωγή και εφαρμογή της αλλαγής είναι
αναμενόμενες, αφού θίγονται κάποια
επαγγελματικά συμφέροντα και κεκτημένα. Ο συντηρητισμός, η έλλειψη πόρων σε
κάποιες περιπτώσεις, ο όγκος των απαιτήσεων και η ακατάλληλη διαχείριση θεωρούνται αιτίες αντίστασης (West-Burnham
et al., 1990). O ηγέτης λοιπόν πρέπει να είναι σε θέση να διαχειριστεί τις αντιστάσεις
που θα προκύψουν με τον πλέον κατάλληλο τρόπο. Η ανεπαρκής αίσθηση της επείγουσας ανάγκης για αλλαγή, η απάθεια οι
τακτικές αντιπερισπασμού, πρέπει να αντιμετωπιστούν από τον ηγέτη ο οποίος θα
αποσαφηνίσει ότι η αλλαγή είναι πλέον
αναπόφευκτη και η ηγεσία είναι αποφασισμένη να δείξει εμμονή στην αλλαγή. Για
αντιμετώπιση των τακτικών αντιπερισπασμού ο ηγέτης θα πρέπει να παραμείνει
σαφής και αφοσιωμένος στους στόχους
του χωρίς παρεκκλίσεις. Επειδή η αλλαγή
μπορεί να είναι πολύπλοκη και χρονοβόρα
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θα πρέπει να τεθούν προτεραιότητες με
πρώτη τη χάραξη στρατηγικής. Ακόμα εκεί
όπου επιβάλλεται, να παρθούν χωρίς δισταγμό τολμηρές αποφάσεις (Πασιαρδής
2007).
2. Μοντέλα ηγεσίας και αλλαγή
Σύμφωνα με το Fullan και τη Stiegelbauer
(1991) η αλλαγή είναι δύσκολη, όλο διλήμματα, αμφιταλαντεύσεις και παράδοξα.
Συνδυάζει βήματα που φαινομενικά δεν
προχωρούν μαζί: δηλαδή να διακατέχεται
κάποιος από σαφές όραμα και παράλληλα
να είναι ανοικτός σε ιδέες, να παίρνει πρωτοβουλία και την ίδια στιγμή να ενδυναμώνει άλλους, να προσφέρει στήριξη ασκώντας και πίεση, ενώ αρχίζει με τα μικρά να
σκέφτεται τα μεγάλα. να αναμένει αποτελέσματα αλλά ταυτόχρονα να είναι υπομονετικός και επίμονος. Παρ’ όλο που θα έχει
καθορισμένο σχέδιο να είναι ευέλικτος, να
εφαρμόζει στρατηγικές επικοινωνίας από
πάνω προς τα κάτω και από κάτω προς τα
πάνω, να δοκιμάζει την αβεβαιότητα αλλά
και την ικανοποίηση.
Είναι φανερό πως η ηγεσία ασκεί επίδραση
στα άτομα, στην κουλτούρα, και στη δομή
του οργανισμού. Στα συγκεντρωτικά εκπαιδευτικά συστήματα η ηγεσία της συναλλαγής είναι η πιο δημοφιλής, αφού κυρίαρχα
στοιχεία είναι ο συγκεντρωτισμός, ο έλεγχος και οι εντολές από την κορυφή προς τα
κάτω. Ο ηγέτης στην περίπτωση αυτή ενδιαφέρεται για αλλαγές στη δομή του οργανισμού παρά στην κουλτούρα και ασχολείται με την επίτευξη των στόχων παρά
με το ανθρώπινο δυναμικό. Στην έρευνα
των Leithwood κ.ά. διαφάνηκε ότι η γενικότερη αλλαγή σε ένα σχολείο εξαρτάται τόσο από την αλλαγή της κουλτούρας όσο και
από την αλλαγή της δομής του. Ο Sergiovanni και ο Starratt (1998 στο Πασιαρδής,
2004) αναφέρουν ότι πολλά είναι τα προβλήματα που δημιουργούνται όταν οι δομικές αλλαγές που πραγματοποιούνται δεν
υποστηρίζονται και από αντίστοιχες αλλαγές στην κουλτούρα. Οι συναλλακτικοί ηγέτες σύμφωνα με τον Burns (1978 στο (Πασιαρδής, 2004) παρωθούν τα μέλη του οργανισμού προσφέροντάς τους ανταμοιβές.
Προσπαθούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του προσωπικού λαμβάνοντας ανταπόδοση σε έργο ή υπηρεσία. Θεωρούνται
αποτελεσματικοί αν επιδίωξή τους είναι η
συντήρηση ενός στατικού συστήματος.
Αντίθετη με το πιο πάνω μοντέλο ηγεσίας
είναι η μετασχηματιστική ηγεσία η οποία
εκτός από τη διαχείριση της δομής ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την αλλαγή του πλαισίου της κουλτούρας του οργανισμού, δίνει ιδιαίτερη σημασία σε ηθικές αξίες και
δραστηριότητες που προωθούν την ηθική
διάσταση, προωθεί την εμπλοκή του προσωπικού και την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων. Η αλλαγή της κουλτούρας είναι μια πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία. Ο ηγέτης συνεργαζόμενος με τους
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μαθητές και τους εκπαιδευτικούς είναι σε
θέση να εργαστούν για ένα κοινό όραμα
που να βασίζεται σε αξίες και πιστεύω του
οργανισμού. Ο Πασιαρδής (2004) πιστεύει
πως η διαδικασία αλλαγής πρέπει να περάσει από τέσσερα στάδια: Πρώτα να ενημερωθούν οι μαθητές και οι γονείς για την
σπουδαιότητα της σχολικής κουλτούρας,
ως παράγοντα αποτελεσματικότητας, και
ύστερα αυτή να αξιολογηθεί με στόχο τη
βελτίωσή της. Ακολουθεί η επιλογή παραμέτρων που χρήζουν βελτίωσης και ο καθορισμός στόχων και τέλος η ανάπτυξη
ενός σχεδίου δράσης που να στοχεύει στη
βελτίωση. Υποστηρίζεται ότι βασικές δραστηριότητες που σκιαγραφούν το μετασχηματιστή ηγέτη είναι δημιουργία οράματος, η συγκέντρωση στην επίτευξη μακροπρόθεσμων στόχων, οι προσδοκίες για
ψηλά επίπεδα απόδοσης, η ανάπτυξη-επιμόρφωση του προσωπικού, η καλλιέργεια
συνεργατικής κουλτούρας με επίκεντρο το
μαθητή και την ανάπτυξη προσωπικού.
κ.ά. Αποτέλεσμα: η δημιουργία θετικής
σχέσης ανάμεσα στην ηγεσία και στη βελτίωση- ανάπτυξη του σχολείου.
Το μοντέλο τέλος της κατανεμημένης ηγεσίας πιστεύω ότι μπορεί να εφαρμοστεί
και σε συγκεντρωτικά και σε αποκεντρωτικά συστήματα με την ίδια επιτυχία. Η βασική ιδέα του μοντέλου εντοπίζεται στις πολλαπλές πηγές ηγεσίας μέσα στον οργανισμό. Οι ευθύνες και η εξουσία κατανέμονται σε διάφορα άτομα ή ομάδες. Τέτοιοι
μπορεί να είναι διευθυντές Β.Δ., αλλά και
εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς και άλλοι. Τα
καθήκοντά τους εκτός των άλλων περιλαμβάνουν ζητήματα που σχετίζονται με την
εφαρμογή της αλλαγής, όπως η διατήρηση
του οράματος, η τροποποίηση διαδικασιών
η ενθάρρυνση, ο χειρισμός προβλημάτων
που παρουσιάζονται (Πασιαρδής, 2007).
Στους σημερινούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς, με τις πολλαπλές απαιτήσεις και την
επιτακτική ανάγκη για ένα ευρύ φάσμα αλλαγών, που οδηγούν με τη σειρά τους σε
αυξημένα καθήκοντα και ευθύνες, θεωρείται απαραίτητο να εφαρμοστεί το μοντέλο
αυτό της ηγεσίας. Φτάνει οι διευθυντές να
το αποδεχτούν και να κατανοήσουν ότι
ένα άτομο πρέπει να έχει ευθύνες για να
επιθυμεί να προωθήσει την αλλαγή και
πως είναι δύσκολο ένα άτομο από μόνο
του να διοικήσει αποτελεσματικά. Το κυριότερο, όμως, είναι να μη σταθούν οι ίδιοι
εμπόδιο στην ανάπτυξη των μικρών ηγετών φοβούμενοι για το κύρος και την ισχύ
της δικής τους εξουσίας.
Eίναι βέβαιο πως με τη σχολική αυτονομία
που παρέχεται στα σχολεία, ακόμα και στα
συγκεντρωτικά εκπαιδευτικά συστήματα,
ένας οραματιστής ηγέτης μπορεί να ξεπεράσει το μοντέλο της συναλλαγής και να
γίνει, σύμφωνα, με το Ζαβλανό (2002), ο
μεταρρυθμιστής ηγέτης που εμπνέει και
παρακινεί τους εργαζόμενους να γίνονται
νεωτεριστές και δημιουργικοί. Ενεργεί ως
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μέντορας, δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις
ατομικές ανάγκες των ατόμων, αναζητά νέες ιδέες και μεθόδους από τους υφιστάμενούς τους που τις δοκιμάζει χωρίς να ασκεί
κριτική.
Εξάλλου, στην εποχή μας σύμφωνα με τον
Bush (2001) παρατηρείται μια γενική μετακίνηση προς την αυτοδιοίκηση του σχολείου, όπως και μια ευρύτερη τάση αποκέντρωσης στην εκπαίδευση ακόμα και σε
χώρες με παράδοση στον συγκεντρωτικό
έλεγχο. Υπάρχει βέβαια μια ποικιλία στον
τρόπο εφαρμογής της αυτοδιοίκησης σε
διάφορες χώρες αλλά το κοινό σημείο βρίσκεται στην πεποίθηση ότι μεγαλύτερη
αυτονομία οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα. Ο ΟΟΣΑ, επιχειρώντας μια σύνθεση
σχετικών ερευνών από εννέα διαφορετικές
χώρες, κατέληξε στο συμπέρασμα πως «η
μεγαλύτερη αυτονομία στα σχολεία οδηγεί
σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα μέσω
μεγαλύτερης ευελιξίας και κατά συνέπεια καλύτερης χρήσης των πόρων, σε επαγγελματική ανάπτυξη που επιλέγεται στο επίπεδο του
σχολείου, σε δασκάλους και γονείς που έχουν
καλύτερη επίγνωση του τι συμβαίνει, ώστε
να λαμβάνονται οι καλύτερες αποφάσεις σε
σχεδιασμό που αφορά ολόκληρο το σχολείο
και εφαρμογή του σχεδιασμού σε προτεραιότητες που να προωθούνται στη βάση δεδομένων που σχετίζονται με τα αποτελέσματα
και τις ανάγκες των μαθητών.» (Thomas &
Martin, 1996 στο Στυλιανίδης, 2008, σ.100).
3. Oι θεωρίες κινήτρων και ο ηγέτης της
αλλαγής
Οι διάφοροι οργανισμοί υφίστανται από τη
μια, για να ικανοποιούν τις ανάγκες τους
και από την άλλη για να ικανοποιούν και τις
ανάγκες των ατόμων που τους προσφέρουν υπηρεσίες (Πασιαρδής, 2004). Στους
εκπαιδευτικούς οργανισμούς όταν οι συνθήκες εργασίας ικανοποιούν τον εργαζόμενο, τότε αυξάνεται το ενδιαφέρον για
δουλειά και δημιουργείται αίσθημα ευθύνης και προοπτικές ανέλιξης. Όλα τα πιο
πάνω λειτουργούν ως κίνητρα που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην απόφαση
για υποστήριξη της αλλαγής, αλλά και
στην κάμψη της αντίστασης για αλλαγή.
Ο ηγέτης στην προσπάθεια παρώθησης
πρέπει να έχει κατά νουν ότι ο καθένας είναι μοναδικός, πιστεύει σε διαφορετικές
αξίες, έχει άλλες ανάγκες και έτσι τα κίνητρα που του παρέχονται πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα. Το άλλο που πρέπει
να έχει υπόψη ο ηγέτης είναι πως η παρώθηση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την
έλλειψη δεξιοτήτων και ικανοτήτων κάποιου εργαζόμενου και κατάλληλων συνθηκών, αφού είναι οι προϋποθέσεις πάνω
στις οποίες θα στηριχθεί η προσπάθεια παρώθησης (Κουτούζης, 1999).
Σύμφωνα λοιπόν με τη θεωρία των κινήτρων του Maslow (1965) τα κίνητρα που
ενεργοποιούν τον άνθρωπο είναι οι ανάγκες
που έχει και προσπαθεί να ικανοποιήσει με

βάση το σύστημα μιας ιεραρχίας. Ξεκινώντας από τη βάση της πυραμίδας και προχωρώντας προς την κορυφή συναντούμε
πέντε επίπεδα αναγκών. Τις Φυσιολογικές,
που συνδέονται άμεσα με τις βιολογικές
λειτουργίες του ανθρώπου τις Ανάγκες
ασφαλείας, που συνδέονται με την προστασία από κινδύνους φυσικούς και ψυχολογικούς, τις Κοινωνικές, που είναι ανάγκες
φιλίας και αγάπης, κοινωνικής αλληλεπίδρασης, αποδοχής, αίσθησης του ανήκειν
κ.λ.π., την Αναγνώριση στην οποία εντάσσεται η ανάγκη του ανθρώπου να αισθάνεται σημαντικός και να εκτιμάται. Τέλος η
ανάγκη αυτοπραγμάτωσης αναφέρεται
στην ανάγκη για ενεργοποίηση των ικανοτήτων και δυνατοτήτων, ώστε το άτομο να
πραγματοποιήσει τις φιλοδοξίες του.
Στις σχολικές μονάδες αν ο εκπαιδευτικός
δεν ικανοποιήσει τις βασικές ανάγκες για
ασφάλεια, κατοικία διατροφή κ.λ.π. δε θα
είναι αποδοτικός στην εργασία του. Ο σχολικός ηγέτης έχει καθήκον να βοηθήσει τον
εργαζόμενο να λύσει τα προβλήματα που
αντιμετωπίζει, ώστε με την κάλυψη των
αναγκών στα χαμηλότερα επίπεδα να
ενεργοποιηθούν οι ανάγκες των πιο ψηλών επιπέδων και το άτομο να γίνει πιο
αποδοτικό και να αποδέχεται χωρίς φοβίες
και αντιστάσεις το καινούριο και την επερχόμενη αλλαγή.
Παρόμοια θεωρία είναι αυτή των δύο παραγόντων του Herzberg (1966), που κατατάσσει τις ανθρώπινες ανάγκες σε δύο κατηγορίες: Τα κίνητρα που μπορούν να παρωθήσουν τον εργαζόμενο (παράγοντες
παραώθησης) και τα αντικίνητρα που ενώ
η έλλειψή τους έχει αρνητικές επιπτώσεις η
παρουσία τους δεν παρωθεί τα άτομα.(παράγοντες υγιεινής ή συντήρησης). Τα πρώτα σχετίζονται με την ίδια την εργασία και
τη φύση της, ενώ τα δεύτερα με το περιβάλλον της εργασίας. Ο μάνατζερ που επικεντρώνει την προσπάθεια παρώθησης
του προσωπικού στους εξωτερικούς παράγοντες θα έχει περιορισμένα αποτελέσματα. Η θεωρία του Herzberg όπως και του
Maslow βοηθούν στην κατανόηση της ιεράρχησης των ανθρώπινων αναγκών, και
της σειράς που πρέπει να ακολουθηθεί,
για να καλυφθούν αυτές προκειμένου να
επιτύχει η προσπάθεια παρώθησης.
Η θεωρία της κάλυψης των αναγκών του
McClelland (1961) αναφέρει ως βασικές
ανθρώπινες ανάγκες την ανάγκη για επίτευξη σκοπών, για δημιουργία δεσμών και
για εξουσία. Κάθε εργαζόμενος επιθυμεί
να τις καλύψει όλες. Η διαφορά βρίσκεται
στο βαθμό που η κάθε μια ανάγκη παρωθεί τον κάθε ένα από αυτούς και έτσι ο ηγέτης που θέλει να είναι αποτελεσματικός
στην προσπάθεια παρώθησης του προσωπικού να διαγνώσει τις διαφορές αυτές και
να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες του
καθενός. Η άποψη αυτή ενισχύεται από τις
θεωρίες της δικαιοσύνης και ισοτιμίας η
συζήτηση των οποίων έδειξε ότι κάθε μέ-
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λος του προσωπικού αξιολογεί τα οφέλη
που αποκομίζει από τη δική του προσφορά
και τα συγκρίνει με τα αντίστοιχα των συναδέλφων του. Κατανοώντας την υποκειμενική αυτή διαδικασία ο ηγέτης του οργανισμού έχει την ευχέρεια να αντιληφθεί και
τον τρόπο αντίδρασης των εργαζομένων
σε πιθανές προσπάθειες παρώθησης.
Μια ολοκληρωμένη λοιπόν πολιτική παρώθησης σε έναν οργανισμό θα πρέπει να
στηρίζεται στην αποτελεσματική διάγνωση των αναγκών των εργαζομένων και
στην επιλογή των κατάλληλων τεχνικών
που οι διάφορες θεωρίες μπορούν να προσφέρουν. Όλα τα πιο πάνω είναι θέμα του
διευθυντή-ηγέτη (Κουτούζης, 1999).
4. Για μια επιτυχημένη ηγεσία…
Οι ηγέτες δέχονται επιδράσεις στην άσκηση της ηγεσίας τους στο σχολείο από το
εξωτερικό περιβάλλον. Οι ραγδαίες οικονομικές κοινωνικές, πολιτικές τεχνολογικές
αλλαγές δεν αφήνουν ανεπηρέαστη την
ηγεσία που πρέπει να ανταποκριθεί στο αίτημα για λογοδοσία για την απόδοση και
την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης.
Παράλληλα οι ευθύνες για διατήρηση της
κουλτούρας στις τάξεις και στα σχολεία παρουσιάζονται αυξημένες. Ο Hargreaves,
(1998 στο Πασιαρδής, 2007) επισημαίνει
πως οι ηγέτες πρέπει να προσπαθήσουν
ώστε οι σχολικές μονάδες να μετατραπούν
σε σχολεία που παράγουν μάθηση έχοντας
τέσσερα αλληλένδετα χαρακτηριστικά, να
είναι δηλαδή ανοικτά στο εξωτερικό περιβάλλον, να τροποποιούν την κουλτούρα
και τις οργανωτικές δομές, να υιοθετούν
νέα είδη σχέσεων καθώς και την άποψη ότι
η δημιουργία γνώσης αποτελεί τη βασική
δραστηριότητα των εκπαιδευτικών.
Εκτός όμως από τις ραγδαίες τεχνολογικές
αλλαγές, που προαναφέρθησαν, συνεχείς
αλλαγές παρουσιάζονται στις στάσεις των
μαθητών απέναντι στη μάθηση, στην οικογένεια και στην ευρύτερη κοινωνία. Η ηγεσία λοιπόν πρέπει να είναι σε θέση να τις
διαχειρίζεται και να ανταποκρίνεται σ’ αυτές. Σύμφωνα με τους Gewirtz, Ball και Bowe (1995) οι ηγέτες είναι απαραίτητο να εργάζονται σε πλαίσια ανταγωνιστικά και πολυδιάστατα, που σχετίζονται με τη διαχείριση και την ευημερία των ατόμων, τη λογοδοσία και την επαγγελματική αυτονομία,
τον ανταγωνισμό και τη συνεργασία την
προσωπική και κοινωνική εκπαίδευση, τις
ανάγκες των μαθητών/τριών, και τις επίσημες απαιτήσεις της κυβέρνησης για εκπαιδευτικά επίπεδα. Είναι λοιπόν πασιφανές
πως τα καθήκοντα και οι ευθύνες του διευθυντή-ηγέτη σε θέματα διαχείρισης είναι
αυξημένα και αντίστοιχα ο χρόνος πολύ περιορισμένος, ώστε να μην του παρέχεται η
δυνατότητα για ουσιαστική εμπλοκή στην
εφαρμογή επιμέρους πτυχών μιας αλλαγής
η οποία δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως
ένα γεγονός μεμονωμένο, αφού σχετίζεται
με την αλλαγή κουλτούρας και δομής. Ο
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Sergiovanni (1995) θεωρεί πως οι θεωρίες
για την ηγεσία της συναλλαγής και του μετασχηματισμού και η βιβλιογραφία για τη
σχολική αποτελεσματικότητα θέτουν το
πλαίσιο δράσης των διευθυντών.
Έρευνες έχουν καταδείξει πως επιτυχημένοι διευθυντές ηγέτες ήταν όσοι μεταβίβαζαν εξουσίες σε άλλους, και έδιναν έμφαση
σε διαπροσωπικές σχέσεις που βασίζονταν
στην επαγγελματική εξειδίκευση (Beck &
Murphy, 1993). Οι διευθυντές όπως είναι
φυσικό αντιμετωπίζουν διάφορα διλήμματα και προβλήματα στα οποία καλούνται
δώσουν λύσεις άμεσα. Τα προβλήματα γίνονται πολύπλοκα, λόγω και των ραγδαίων
αλλαγών στον εξωτερικό περιβάλλον. Οι
Leithwood και Jantzi (1990 στο Πασιαρδής, 2007) ως απάντηση προτείνουν τις
ασταμάτητες προσπάθειες βελτίωσης, των
ατομικών και συλλογικών ικανοτήτων επίλυσης προβλήματος του προσωπικού στα
πλαίσια της μετασχηματιστικής ηγεσίας. Οι
Hargreaves και Fullan (1998) δίνουν κάποιες κατευθυντήριες γραμμές στους σχολικούς ηγέτες, όπως να αποδεχτούν ότι δεν
υπάρχουν έτοιμες λύσεις στα αναφυόμενα
προβλήματα που θα τις αναζητήσουν στο
εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου. Ακόμα να δείχνουν εμπιστοσύνη στους συναδέλφους για να μη φοβούνται να διακινδυνεύσουν, να εκτιμούν τους αντιδραστικούς
προς το διευθυντή που ίσως να έχουν κάτι
σημαντικό να πουν. Να αναζητούν συμμάχους για υποστήριξη από το εξωτερικό περιβάλλον (άτομα-ομάδες),να ενεργούν ορθολογιστικά αλλά και συναισθηματικά και
τέλος να αντιμετωπίζουν θετικά τα δύσκολα φαινομενικά προβλήματα.
Για να πετύχει ο ηγέτης το στόχο για έμφαση
στην καλλιέργεια της ικανότητας του σχολείου για συνεχή βελτίωση, οφείλει να δώσει ιδιαίτερη σημασία στην προαγωγή της
συνεχούς αξιολόγησης της μάθησης, στην
αλλαγή της κουλτούρας (υιοθέτηση στρατηγικών, ώστε οι άνθρωποι να είναι ικανοί
να αλλάζουν αξίες, πεποιθήσεις κ.λ.π.) και
τέλος στην εμπλοκή των γονέων και της κοινότητας στην αλλαγή. Η εμπλοκή εξωτερικών παραγόντων ενισχύει την όλη προσπάθεια. Αφού ενημερωθούν και αποδεκτούν
την αλλαγή θα τη στηρίξουν με κάθε τρόπο
(πόροι, υλικοτεχνική υποδομή κ.λ.π.).
Τέλος, ο σημερινός ηγέτης καλείται να κτίσει μια δέσμευση για την ανάγκη της αλλαγής που να είναι ευρέως αποδεκτή από όλο
τον οργανισμό. Καθώς λοιπόν προάγει την
κατανόηση και δημιουργεί δέσμευση, η αρχική έντονη αντίσταση για αλλαγή, που
προκαλείται από το φόβο του αγνώστου,
εγκαταλείπεται και αντικαθίσταται από τη
θέληση να δημιουργηθούν νέες κατευθυντήριες γραμμές που θα οδηγήσουν τον
οργανισμό στην αλλαγή (Manouvelo 2006).
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
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αναφορές ο διευθυντής –ηγέτης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην άσκηση της
αλλαγής είτε αυτή προέρχεται από το σχολείο είτε από το εξωτερικό περιβάλλον. Είναι ο φορέας και διευκολυντής των αλλαγών, αυτός που εξασφαλίζει τη συνεχή
βελτίωση και ανάπτυξη του σχολείου (Fullan, 1991, 2001 στο Πασιαρδής, 2007). Ποιος φέρει όμως την ευθύνη για την αποτυχία καινοτομιών που εισάγονται στην εκπαίδευση; Τα άτομα; το σύστημα; η Πολιτεία; Έχει παρατηρηθεί, στα συγκεντρωτικά κυρίως συστήματα, πως η πολιτική των
καινοτομιών παρουσίαζε προβλήματα,
γιατί ακολουθούσε την top-down διαδικασία, από την κορυφή της ιεραρχίας προς τη
σχολική βάση και όχι το αντίστροφο. Σε
κάποιες περιπτώσεις ο εντοπισμός και η
αξιολόγηση των αναγκών δε βασίζονταν
στα πορίσματα επιστημονικών ερευνών,
αλλά σε πολιτικά κίνητρα Έχει παρατηρηθεί, πως προβλήματα προέκυψαν και από
το γεγονός της εισαγωγής μεγάλου αριθμού καινοτομιών ταυτόχρονα, αλλά και λόγω της απουσίας επαρκούς σχεδιασμού,
προετοιμασίας, καθοδήγησης των ατόμων
και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων. Αυτό που απομένει είναι η Πολιτεία σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς,
αφήνοντας στην άκρη τις όποιες σκοπιμότητες, να προβεί σε καθοριστικές αλλαγές
και μεταρρυθμίσεις για εκσυγχρονισμό της
Παιδείας .
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Οι Αντιλήψεις των Διευθυντών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
της Κύπρου για τις Συγκρούσεις στους Εκπαιδευτικούς
Οργανισμούς και το Στιλ που Υιοθετούν στη Διαχείρισή τους
Αφροδίτη Παναγιώτου-Χαριλάου & Δρ. Ανδρέας Τσιάκκιρος
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ο

ι συγκρούσεις στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και ο
τρόπος διαχείρισής τους είναι ένα θέμα με διεθνές ενδιαφέρον το οποίο έχει απασχολήσει τους ερευνητές, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια (Henkin, Cistone & Dee, 2000˙ Παρασκευόπουλος, 2008˙ Park & Park, 2008). Ενώ το θέμα των συγκρούσεων έχει αποτελέσει αντικείμενο έρευνας στο διεθνή χώρο, στην Κύπρο το θέμα αυτό παραμένει ουσιαστικά ανεξερεύνητο. Η έρευνα, η περίληψη της οποίας παρουσιάζεται στο παρόν άρθρο, είχε σκοπό να διερευνήσει τις εμπειρίες και αντιλήψεις των διευθυντών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου για το φαινόμενο των συγκρούσεων στους εκπαιδευτικούς
οργανισμούς και το στιλ που υιοθετούν στη διαχείρισή τους.
Με βάση τη βιβλιογραφία υπάρχει η συναισθηματική και η γνωστική διάσταση της σύγκρουσης (Callanan, Benzing & Perri,
2006). Η συναισθηματική σύγκρουση εκλαμβάνεται ως καταστρεπτική δύναμη για τον εκπαιδευτικό οργανισμό, εφόσον
πρόκειται για προσωπική αντιπαράθεση μεταξύ των μελών της
ομάδας. Από την άλλη, η γνωστική σύγκρουση είναι εποικοδομητική και έχει θετικές επιδράσεις στη λειτουργία της ομάδας,
εφόσον πρόκειται για διάσταση απόψεων μεταξύ των μελών της
ομάδας.

Μέχρι σήμερα έχουν προταθεί διαφορετικά θεωρητικά μοντέλα
για να αναλύσουν τον τρόπο κατά τον οποίο τα άτομα προσεγγίζουν τις συγκρούσεις. Το μοντέλο που θεωρείται κλασικό και
διαδεδομένο στον τομέα της διαχείρισης συγκρούσεων είναι
αυτό που προτείνεται από τον Thomas (1977˙ 2009). Το μοντέλο
του Thomas, το οποίο παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 1, είναι
δισδιάστατο με τις δύο διαστάσεις να αξιολογούν τη συμπεριφορά του ατόμου στις συγκρούσεις, διαμορφώνοντας έτσι τον
τρόπο που κάποιος τις διαχειρίζεται. Η κάθετη διάσταση ορίζε-

ται ως διεκδικητικότητα (assertiveness), ο βαθμός δηλαδή στον
οποίο κάποιος επιθυμεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες του οργανισμού δίνοντας έμφαση στα αποτελέσματα. Η οριζόντια διάσταση ορίζεται ως συνεργατικότητα (cooperativeness), ο βαθμός
δηλαδή που κάποιος επιθυμεί να ικανοποιήσει τις ατομικές
ανάγκες δίνοντας έμφαση στις διαπροσωπικές σχέσεις. Οι δύο
διαστάσεις του μοντέλου βρίσκονται σε μια κλίμακα όπου στο
ένα άκρο είναι ο μεγάλος βαθμός και στο άλλο άκρο ο μικρός
βαθμός ενδιαφέροντος. Από το συνδυασμό των δύο αυτών διαστάσεων προκύπτουν πέντε στιλ διαχείρισης συγκρούσεων, καθένα εκ των οποίων θεωρείται κατάλληλο σε συγκεκριμένες
περιστάσεις.
Διάγραμμα 1.
Στιλ Διαχείρισης Συγκρούσεων Σύμφωνα με το Μοντέλο του Thomas
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Τα πέντε στιλ είναι της αποφυγής, όπου παρακάμπτεται η σύγκρουση, το ανταγωνιστικό, όπου κυριαρχεί ο προσανατολισμός
κερδίζω-χάνεις, της προσαρμογής, όπου το άτομο βάζει πάνω
απ’ όλα τα συμφέροντα των άλλων σε βάρος των δικών του, το
συμβιβαστικό, όπου αναζητείται η μέση οδός και πρόχειρες λύσεις και τέλος, το συνεργατικό, όπου κυριαρχεί ο προσανατολισμός κερδίζω-κερδίζεις και η εύρεση ποιοτικής λύσης που να
ικανοποιεί όλους. Βασική αρχή για την επιλογή της προσέγγισης
στη διαχείριση συγκρούσεων είναι να ελαχιστοποιεί την εχθρότητα και «να μεγιστοποιεί τις ευκαιρίες για ανάπτυξη του οργανισμού» (Σαΐτης, 2007, σ. 285).
Σε αυτή την αρχική φάση διερεύνησης του θέματος στην Κύπρο,
θεωρήθηκε ως καταλληλότερη η περιγραφική έρευνα. Η μικτή
μεθοδολογία που υιοθετήθηκε είχε διττό σκοπό. Αρχικά, στόχευε στην ανάπτυξη του ερωτηματολογίου μέσα από την υιοθέτηση ενός διερευνητικού μοντέλου έρευνας, του μοντέλου
ανάπτυξης εργαλείου, δύο φάσεων, της ποιοτικής και ποσοτικής (Creswell & Plano Clark, 2007). Ακολούθως, στόχευε στη σύζευξη των ποσοτικών δεδομένων των ερωτηματολογίων με τα
ποιοτικά δεδομένα των ημιδομημένων συνεντεύξεων (Κυριακίδης, 2000), για μια πιο ολοκληρωμένη διερεύνηση του φαινομένου και για ενίσχυση της εγκυρότητας και αξιοπιστίας της
έρευνας (Kember & Leung, 2008). Τον πληθυσμό της έρευνας
αποτέλεσαν όλα τα άτομα που κατείχαν οργανική θέση διευθυντή στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου
κατά τη σχολική χρονιά 2009-2010. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 200 διευθυντές, οι οποίοι επιλέχθηκαν με τυχαία δειγματοληψία. Το ποσοστό ανταπόκρισης ανήλθε στο 67%,
αριθμός ο οποίος σύμφωνα με τον Robson (2007) κρίνεται αντιπροσωπευτικός του πληθυσμού, εφόσον υπερβαίνει το 60%.
Τα αποτελέσματα της έρευνας υποστηρίζουν ότι η μεγάλη πλειοψηφία των διευθυντών έχει αντιμετωπίσει συγκρούσεις στις
σχολικές μονάδες που διευθύνουν. Οι περισσότεροι αντιμετώπισαν συγκρούσεις μεταξύ εκπαιδευτικού-γονιού (71%), ενώ οι λιγότεροι μεταξύ διευθυντή-επιθεωρητή (3%). Ως συχνότερη αιτία
συγκρούσεων στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς θεωρήθηκε η
κακή επικοινωνία μεταξύ των μελών (Μ=3,13), ενώ ως λιγότερο
συχνή η έλλειψη πόρων (Μ=8,02). Οι διευθυντές έχουν αρνητικές αντιλήψεις για τη συναισθηματική σύγκρουση, ενώ για τη
γνωστική τηρούν μια ουδέτερη στάση, εφόσον έχουν τόσο θετικές όσο και αρνητικές αντιλήψεις. Το στιλ που υιοθετούν περισσότερο στη διαχείριση συγκρούσεων είναι το συνεργατικό
(Μ=4,34), ενώ λιγότερο υιοθετούν το στιλ της αποφυγής
(Μ=1,57). Βρέθηκε, επίσης, στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση χαμηλού βαθμού μεταξύ του συνεργατικού στιλ διαχείρισης
συγκρούσεων και των αντιλήψεων των διευθυντών για τη συναισθηματική σύγκρουση (r=0,23, p=0,01). Στον τομέα της επιμόρφωσης, 75% των διευθυντών θεωρούν απαραίτητη την
επιμόρφωσή τους σε θέματα διαχείρισης συγκρούσεων.
Τα αποτελέσματα της έρευνας ενισχύουν σε μεγάλο βαθμό υφιστάμενη γνώση. Συγκεκριμένα, με βάση τα αποτελέσματα, επιβεβαιώνεται η άποψη ότι οι διευθυντές έχουν αρνητικές
αντιλήψεις για τη συναισθηματική σύγκρουση. Ειδικότερα, επιβεβαιώνεται ότι η συναισθηματική σύγκρουση εμποδίζει τη συνεργασία μεταξύ των μελών (Μ=4,13) (Jehn, 1995) και
δημιουργεί αρνητικά συναισθήματα μεταξύ τους, όπως για παράδειγμα έχθρα/αντιπάθεια, ψυχρότητα, ανταγωνισμό, ένταση
(Μ=4,04) (Jehn & Chatman, 2000). Επιπλέον, επιβεβαιώνεται ότι
εμποδίζει την επικοινωνία μεταξύ των μελών (Μ=4,02) (Jehn,
1997) και επηρεάζει αρνητικά τόσο την προθυμία τους να συ-
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νεργαστούν μαζί στο μέλλον (Μ=4,00) (Jehn, 1995), όσο και τη
λήψη ποιοτικών αποφάσεων (Μ=3,79) (Uline, Tschannen-Moran
& Perez, 2003). Επιβεβαιώνεται, επίσης, ότι εμποδίζει την επίτευξη των στόχων της σχολικής μονάδας (Μ=3,79) και επηρεάζει αρνητικά την απόδοση/παραγωγικότητα των μελών της
(Μ=3,67), τη συνοχή (δέσιμο) της ομάδας (Μ=4,18), την ικανοποίηση που νιώθουν τα άτομα από την εργασία τους (Μ=3,79),
καθώς και την πρόθεσή τους να παραμείνουν στη συγκεκριμένη
ομάδα (Μ=3,82) (Tekleab, Quigley & Tesluk, 2009). Με βάση, επίσης, τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων που διενεργήθηκαν
στην πρώτη φάση της έρευνας και οι έξι διευθυντές τονίζουν τις
αρνητικές συνέπειες της συναισθηματικής σύγκρουσης.
Όσον αφορά στη γνωστική σύγκρουση, επιβεβαιώνεται η
άποψη ότι οι διευθυντές έχουν θετικές αντιλήψεις για ορισμένες πτυχές της και αρνητικές για ορισμένες άλλες. Συγκεκριμένα,
επιβεβαιώνεται ότι η γνωστική σύγκρουση οδηγεί σε εξέταση
διαφορετικών εναλλακτικών λύσεων από τις οποίες θα προκύψουν καινούριοι τρόποι δράσης, τους οποίους δεν είχαμε σκεφτεί προηγουμένως (Μ=3,63) (Molyneux, 2001). Επιπλέον,
επιβεβαιώνεται ότι η γνωστική σύγκρουση προκαλεί τη σε
βάθος αξιολόγηση των προβλημάτων (Μ=3,55) (Callanan et al.,
2006), βελτιώνει την ποιότητα στη λήψη αποφάσεων (Μ=3,44)
(Uline et al., 2003) και υποκινεί δημιουργικές λύσεις στα προβλήματα (Μ=3,42) (Owens & Valesky, 2007). Από την άλλη, επιβεβαιώνεται ότι η γνωστική σύγκρουση επηρεάζει αρνητικά την
προθυμία των μελών να συνεργαστούν στο μέλλον (Μ=2,60)
(Jehn, 1995), την ικανοποίηση που νιώθουν τα μέλη της ομάδας
από την εργασία (Μ=2,60), τη συνοχή της ομάδας (Μ=2,50) και
την πρόθεση των μελών να παραμείνουν στην ομάδα (Μ=2,44)
(Tekleab et al., 2009).
Επιβεβαιώνεται, επίσης, ότι το στιλ διαχείρισης συγκρούσεων που
προτιμούν περισσότερο να υιοθετούν οι διευθυντές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου, με βάση το μοντέλο του Thomas (1977˙ 2009), είναι το συνεργατικό (Μ=4,34), ενώ εκείνο που
προτιμούν λιγότερο είναι της αποφυγής (Μ=1,57). Το αποτέλεσμα
αυτό συμφωνεί με αποτελέσματα ερευνών τόσο από το χώρο των
οργανισμών (Stanley & Algert, 2007), όσο και από το χώρο της εκπαίδευσης (Henkin et al., 2000˙ Παρασκευόπουλος, 2008). Τέλος,
επιβεβαιώνεται η ανάγκη των διευθυντών για επιμόρφωση σε θέματα διαχείρισης συγκρούσεων (Stanley & Algert, 2007˙ Thomas,
2009).
Με βάση τα αποτελέσματα, προκύπτει νέα γνώση αναφορικά με
τη συχνότερη και τη λιγότερο συχνή αιτία συγκρούσεων στους
σχολικούς οργανισμούς που είναι η κακή επικοινωνία και οι περιορισμένοι πόροι, αντίστοιχα. Επιπλέον, νέα γνώση προκύπτει
και από την εύρεση θετικής συσχέτισης μεταξύ των αντιλήψεων
των διευθυντών για τη συναισθηματική σύγκρουση και του συνεργατικού στιλ διαχείρισης, γενικά, των συγκρούσεων, κάτι το
οποίο δε φαίνεται να διερευνήθηκε από άλλες έρευνες. Τέλος,
τα αποτελέσματα της έρευνας υποστηρίζουν πώς το ερωτηματολόγιο των Everard και Morris το οποίο αναπτύχθηκε για να
υπολογίζει το στιλ διαχείρισης συγκρούσεων στον αγγλικό
χώρο, δεν μπορεί να υιοθετηθεί στo πλαίσιo του κυπριακού συγκεντρωτικού εκπαιδευτικού συστήματος. Επισημαίνεται, λοιπόν,
η ανάγκη μελλοντικές έρευνες να αναπτύξουν το κατάλληλο εργαλείο που να εντοπίζει με εγκυρότητα και αξιοπιστία το στιλ
που υιοθετούν οι διευθυντές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
στον ευρύτερο ελληνικό χώρο στη διαχείριση συγκρούσεων
που προκύπτουν στο σχολικό χώρο.
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Από τη στιγμή που η παρούσα έρευνα είναι η πρώτη στον τομέα
των συγκρούσεων που εξετάζει κατά πόσο υπάρχει σχέση μεταξύ των αντιλήψεων των διευθυντών για τη συναισθηματική και
γνωστική σύγκρουση και του στιλ που υιοθετούν στη διαχείριση
γενικά των συγκρούσεων, θα πρέπει μελλοντικές έρευνες στον
κυπριακό και διεθνή χώρο να διερευνήσουν κατά πόσο επαληθεύεται το αποτέλεσμα της παρούσας έρευνας ή κατά πόσο προκύπτουν και άλλες συσχετίσεις. Επιπλέον, μελλοντικές έρευνες
θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τη μέθοδο της θεατής μη
συμμετοχικής παρατήρησης (shadowing), κατά τη διάρκεια της
οποίας ο διευθυντής παρακολουθείται από τον ερευνητή-παρατηρητή σε όλες τις μετακινήσεις και συναντήσεις του (Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2005), με στόχο να καταγραφούν με
αντικειμενικότητα τα περιστατικά συγκρούσεων που συμβαίνουν στον εκπαιδευτικό οργανισμό και ο τρόπος διαχείρισής
τους. Τέλος, μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να διερευνήσουν κατά πόσο το στιλ που υιοθετούν οι διευθυντές στη διαχείριση συγκρούσεων, διαφοροποιείται ανάλογα με τους φορείς
που εμπλέκονται κάθε φορά στη σύγκρουση (Park & Park, 2008).
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Αναμφισβήτητα, δεν υπάρχουν συνταγές για την αποτελεσματική διαχείριση συγκρούσεων στα σχολεία. Η ικανότητα χειρισμού συγκρούσεων αποτελεί μια βασική δεξιότητα που θα
πρέπει να αναπτύξουν οι διευθυντές, προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία στις καθημερινές προκλήσεις κατά την εκτέλεση του διοικητικού τους ρόλου. Επομένως, θα πρέπει να δοθεί
ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο με τον οποίο οι διευθυντές διαχειρίζονται φαινόμενα συγκρούσεων στις σχολικές τους μονάδες. Απώτερος στόχος τους θα πρέπει να είναι η μείωση της
έντασης και του αρνητικού κλίματος, συμβάλλοντας έτσι στην
απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων
προς όφελος τελικά των μαθητών τους. Αναντίλεκτα, ο τρόπος
που οι διευθυντές διαχειρίζονται συγκρούσεις επιδρά στο σχολικό κλίμα και διαμορφώνει την κουλτούρα του οργανισμού,
έχοντας αντίκτυπο στα μαθησιακά αποτελέσματα και στην παραγωγικότητα των εκπαιδευτικών. Μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα
αποτελεσματικής διαχείρισης συγκρούσεων από τους διευθυντές, εξασφαλίζεται η συνεργασία, η συνεχής βελτίωση των εκπαιδευτικών και η αναβάθμιση των πρακτικών τους, με
αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και κατά συνέπεια τις υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις
των μαθητών.
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