
Η ηγεσία που διευκολύνει τη μάθηση. 

Δυσκολίες και επιτεύγματα σε ελληνικά 
σχολεία  

 

Γιώργος Μπαγάκης, Καθηγητής 

Μονάδα Μεθοδολογίας Πολιτικών και Πρακτικών Επιμόρφωσης  

Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 



Ευχαριστώ για την πρόσκληση τον Περιφερειακό διευθυντή 
εκπαίδευσης Πελοποννήσου και το Διευθυντή του ΠΕΚ Τρίπολης 

 

Η συνεργασία της Περιφέρειας, του Επιμορφωτικού της Κέντρου 
με τη Μονάδα Μεθοδολογίας Πολιτικών και Πρακτικών 
Επιμόρφωσης του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου είναι μια 
φυσιολογική και νομίζω γόνιμη συνεργασία 

 

Υπάρχουν ιδέες για να συνεχιστεί και να ενδυναμωθεί αυτή η 
συνεργασία 

 

Ευχαριστίες και ενδυνάμωση της 

συνεργασίας 



Η παρουσίαση 
1. Εισαγωγικά για την ηγεσία 

 

2. Ντοκυμαντέρ με video από συγκεκριμένο δημόσιο σχολείο 

αξιοποίησης της ηγεσίας που διευκολύνει τη μάθηση 

 

3. Συζήτηση για το ντοκυμαντέρ μαζί με τον διευθυντή του 

αυτού του σχολείου, που ήρθε από την Αθήνα για να 

συζητήσει μαζί σας 

 

4. Επικαιροποίηση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

 

5. Ολοκλήρωση στο πλαίσιο της τελικής συζήτησης  



Εισαγωγικά 

Το πλαίσιο τη παρουσίασης 

 

Δεν θα μιλήσω για τον χαρισματικό ηγέτη που 

γεννήθηκε με το «χάρισμα» της ηγεσίας(leadership) 

 

Δεν θα μιλήσω για τη διοίκηση (administration) ούτε 

για τη διαχείριση (management) της σχολικής 

μονάδας  

 

 

 



Θ α μιλήσω για την ηγεσία με την έννοια:  

 

Του οράματος (vision), της λήψης των αποφάσεων, 

της επιρροής που δεν αφορά μόνο τον διευθυντή της 

σχολικής μονάδας, ο οποίος ex-officio ασχολείται με 

αυτά 

 

Πιο συγκεκριμένα θα μιλήσω για τη διαμοιραζόμενη 

ηγεσία (shared leadership), η οποία αφορά και 

σχετίζεται και τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, το 

βοηθητικό προσωπικό και τους γονείς της σχολικής 

μονάδας 



 

Αυτό σχετίζεται άμεσα και αλληλεπιδρά με τη 
μάθηση 

 

Η μεθοδολογική προσέγγιση στην οποία θα 
αναφερθούμε εμπεριέχει στοιχεία  αυτό-αξιολόγησης 
σχολικής μονάδας, με την έννοια της ενεργού 
συμμετοχής των εκπαιδευτικών και των σχολείων με 
την υποστήριξη πανεπιστημίων ή άλλων 
ερευνητικών κέντρων 

 

Υπάρχουν πολλά καινοτόμα στοιχεία που αφορούν 
πρωτίστως τους εκπαιδευτικούς, την επαγγελματική 
τους ανάπτυξη και την αλλαγή τους 

 

 



Πρόγραμμα Carpe Vitam. Leadership for Learning 

ομάδες από 7 αναπτυγμένες χώρες 2002-2005 

(σχολείων και πανεπιστημίων) 

 

 

 



Πέρα από τα δέοντα και το τι θα πρέπει να κάνουμε 

 

Αντιθέτως θα εστιάσουμε στις δυσκολίες, στη 

συστηματική δουλειά που απαιτούν, αυτές οι 

συλλογικές προσπάθειες 

 

Αυτά εννοείται ότι δεν πραγματοποιούνται μόνο με 

εγκυκλίους και χωρίς σοβαρή και συστηματική 

υποστήριξη 



Video 

 Συζήτηση 



Τι μάθαμε που παραμένει επίκαιρο και χρήσιμο 

σήμερα για την αξιοποίηση της ηγεσίας; 

Αναγκαιότητα υποστήριξης 

 

Κριτικός φίλος 

 

Συγκρότηση ομάδας που μπορεί να πιστέψει ότι είναι 

δυνατόν να κάνει κάτι στο σχολείο 

 

Εστία ανάπτυξης 



 

Υπάρχουν εξωτερικές δυσκολίες 

 

Υπάρχουν εσωτερικές δυσκολίες 

 

 Απαιτείται εύρεση κατάλληλου χρόνου 

 

Απαιτείται μακρόχρονη προσπάθεια 

 

Απαιτείται μεγάλη προσοχή σε σχέση με το σύνολο 

των εκπαιδευτικών μιας σχολικής μονάδας 

 

 



 

Οι νησίδες διαμοιρασμένης ηγεσίας/ καινοτομίας/ 

επαγγελματικής ανάπτυξης/βελτίωσης σχολείου 

 

Η ένταξή της στην κουλτούρα του σχολείου 

 

Τα σχολεία «φάροι» 

 



Πιο αναλυτικά μερικά παραδείγματα 



    
   Εστία ανάπτυξης 

Προσεκτική επιλογή των αλλαγών που 

θα κάνει 

Εστίαση σε συγκεκριμένα ζητήματα που 

αφορούν στο ίδιο το σχολείο 

Διερεύνηση στην καθημερινή του 

πρακτική  



   Συνέρευνα  

 Συνεργασία ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς 

του σχολείου και τους ερευνητές της 

εκπαίδευσης στη βάση αμοιβαίας και 

ισότιμης συνεισφοράς, με πεδίο δράσης 

καθενός τον οικείο χώρο του, αυτόν που 

γνωρίζει καλλίτερα.  



   Ο κριτικός φίλος 

 

 Διαμορφώνει το πλαίσιο για τη δράση της 

ομάδας του σχολείου και τις κατάλληλες 

στρατηγικές προκειμένου να 

αναστοχαστούν και, ενδεχομένως, να 

επαναπροσδιορίσουν την πρακτική τους.  



   Εργαλεία φιλικά προς τους   

   εκπαιδευτικούς 

•δεν απαιτούν 

ιδιαίτερη 

τεχνογνωσία  

•δεν είναι 
χρονοβόρα  

Απλά χρήσιμα   

•διασώζουν τις 

εμπειρίες μας  

•μας επιτρέπουν να 

σκεφθούμε ξανά τις 

πρακτικές μας 

αλλά 



Φιλικά εργαλεία προς τους 

εκπαιδευτικούς 

Φύλλο παρατήρησης 

 

Ημερολόγιο 

 

Συναδελφική παρατήρηση 
  



    
   Το κρυμμένο κεφάλαιο 

 Ο εσωτερικός πλούτος του σχολείου, η 
εμπειρία, οι καλές πρακτικές, οι δεξιότητες, 
οι προσωπικές επινοήσεις των 
εκπαιδευτικών , όλα αυτά που αποτελούν 
ιδιωτική υπόθεση και δεν αξιοποιούνται 
από το σχολείο 

 

  



   Δυναμική των νησίδων με   
   διαφορετική κουλτούρα 

 Άτυπες συσπειρώσεις εκπαιδευτικών, σε 
εθελοντική βάση,  που μπορούν να 
λειτουργήσουν ως μοχλός ανάπτυξης του 
σχολείου γιατί αποτελούν χώρο μετάβασης 
από την ατομική στη συλλογική γνώση.  



Σχολεία «φάροι» και πολιτικές αξιοποίησής τους 
 

  

 Ζητούμενο οι πολιτικές που θα στηρίζονται 

στη νέα κουλτούρα που οικοδομείται με  

όραμα το μέλλον. 



Τι μάθαμε που παραμένει επίκαιρο και χρήσιμο 

σήμερα σε επίπεδο κεντρικής εκπαιδευτικής πολιτικής 

για την αξιοποίηση της ηγεσίας; 

 

Ας δούμε ρεαλιστικά την ωμή και σκληρή πραγματικότητα των 

σχολείων  στην τρέχουσα μνημονιακή συγκυρία,  που 

συνοδεύεται και με τη διάψευση ελπίδων του 2015. 

 

Ας σταματήσουν: η επίκληση στα δέοντα, οι βερμπαλισμοί, οι 

ρητορείες, οι «μεγαλοϊδεατισμοί», οι ιδεολογικές καθαρότητες 

για την εκπαίδευση 

 

 



Οι αλλαγές δεν πραγματοποιούνται με εγκυκλίους αλλά 

απαιτείται η πρόβλεψη κατάλληλης, συστηματικής 

υποστήριξης στην πράξη. Αυτό είναι το μεγάλο 

ζητούμενο! 

 

Καλά παραδείγματα,  καλές πρακτικές, μεθοδολογία , 

θεωρία, προτάσεις και προσφορά υπάρχουν και 

εμπλουτίζονται συνεχώς  

 

 

 

 

 



Η εκπαιδευτική ηγεσία αποτελεί σήμερα ζωτικό χώρο 

αξιοποίησης όπως γίνεται δεκαετίες τώρα σε 

ανεπτυγμένα κράτη 

 

Αρκεί στην κεντρική εκπαιδευτική σκηνή να ξεφύγουμε 

από τον κομματικό μικρόκοσμο, να δούμε το δάσος 

και το «κρυμμένο κεφάλαιο», το οποίο υπάρχει εν 

δυνάμει στην εκπαίδευση. 



Ας υπάρξουν μια εθνική στρατηγική, ρεαλιστικές 

ιεραρχήσεις σύμφωνα με τις ανάγκες των σχολείων 

και όχι σύμφωνα με τις προτεραιότητες 

γραφειοκρατών, ερασιτεχνών, κομματικών της 

εξουσίας. 

 

Οι τελευταίες ατελέσφορες προτεραιότητες, πολλά 

χρόνια τώρα και με διαφορετικά πολιτικά χρώματα 

εξέθρεψαν ένα αναποτελεσματικό εκπαιδευτικό 

σύστημα, το οποίο ακόμα, δυστυχώς καλά κρατεί. 
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